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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 تقـــديم
ًس،ل عس إسحسعفي عس لة  عس لاااسع ًسععععقرعسلرال نعا عتل ًسنعإاا  ًس اةسرعة، سععععامعة ااقعس المعس اة إلقعت نع فلسعة سععععةقعس  ترارعسيسعععع 

ًسمعس اسعععرس ا ئمعح نعس ةهمعس صععلا فلنعح نعأسعمعس  ترارع  ة ااقعيعفلعأ عا ع ا، ل  ه رعإسسعع اعع  افلعإس  ل العس للاقع إسلععس ة ااقعإس 
عالا ع ًٍ أح نععق   فاقعسيل ا ة معسية ا حاقعإسيل ص لاقعس ات  ةقرعا عتالع لظامع  كعسإلا، ل مع  لااقعس غ ا معإسألهلسمرعإف س ثا 

ًلعإس ، ةقعإس إلم.إسيس تلسمعسألاثلع  اإس  اازعاس إىعا عس ةإلةع عإس
ع

ًس اةاقسيأتذمعس ة ااقعح نعح  اه عتحلسلعترره ع إس ث  ثقععر(7022-7027)عإس ث لاقع ألحإسمعر(7022-7002)عسألإ نع ألحإسمعسععع 
ًإسعععععععععععععع نعإلحلسلعتر ه عهع إ اإااعهع إ لةاعذع(7029-7022)ع ألحإسم ًس اةاقسيرعإسسعععععععععععععع امعاله عل ًةعًسفاقس عسعععععععععععععع  -2/9/7077)ع  ة 

ًإمعس اسعععععععع ة لةعا عس  للالإ عتع(32/8/7072 ً عغة لعس ل ًضعععععععع ه عل  قعس رإس ًبعس  سعة ًإل فسععععععععفبع معإس  ة  ًسمعإس  عة ئلقع،إ غا
ًاعقع  ةع  ًسمعةسعس ها، اعقعسإللس ًاعقعإسأل،ع لاااعقعإس اع  اقع اإسةهقعس  للا معإ ضععععععععععععععا  عإس  رإ ااعقعإا ر فع مع ةعلاعلعإ لعلاعمعس لظمعسإللس
ً ا  عف  ًس معإس اا ااًعذسمعس ص قعتسع لساقعحالعس ة ااقعإسأل ًاقإةقعأةضعلعس اا  ًرقعر ًسمعا عتا ه عت  إةه معا إسةاقعاعع عرع  
ًس اةاقعس ار حاقع   ا امعس ا  سعإس فلمعس ا اسعةسعة سععععععععععرا رإسيع7030 معأهلسمعس  لااقعس اسعععععععععع لساقعل نعح افلع  لااقعاسعععععععععع عسعععععععععع 

ً،ازعح نة سعععععرالسع ًا لةعةسعس   عس  ا ع،ة ا معًساجعس  ا اااقعفاسععععع إا  ه ع، ةقعإ لسعععععف رإاًعس اإسصععععع قععأةضعععععلعا،إ ع  ة ااقعةا علًإ
ًاة ًسًععره عس  ل ةسعاقعفا عا ا معاععل ة معس  لااقعإسعإقعس االات اص لًععااقس لساقعس ا  اقعإ للع ضعا  عسي ازازعس ةهإعةسعإسيسع ا

ً،ازعس ةهإلع اإععرلاقس ة ااقعس ا  اععتاا ععرإلفلسععإسيف ، ًعإس  اازعس فلثسةإلةعس فلمعس ا اسعإ اععععععععةاععسإلل   عإسعً ا  عفاسعععععععع إى 
ًسًعةسعسيرعإع ازازعس  ة حلعإس  يثاًعس اة ااسع  ة ااقس ت صعفه ا معيس  اسعععععع للةعس تلا معس رافاقعإسأل، لاااقعإس  الاقعس لسععععععا عسعععععع ا

ًس مرع   ا امعإس  ا م ًساخعاا  ًةعس ةإلةعإس  اازعةسعس لإ،اقعس ة اااقعإععإ  لس ًاقعح نعس اس إا مع،س   ةقعةااععس اا ا معسأل، لاااقعإسإللس
ع.ةسعس ة ااق

ع

ًسمعس االقإع ً،قعا إسصعع قعفا عأر ً،قرعةالع، لمعس ااعع  ًس اةسعاا العح نعافلأعس ااعع  حلسلعس ترقعةسعحا اقعتعأل علة  عس  ترارعسيسع 
ًس اةاقسي ًةع   إ نععًسفاقس عسعع  ًس اةسعا عأحضعع  عاة معسألال  عس ةلالعا عذإصعسإلت صعع صعإس تف  ة معف اعع،الع ةلقع   ترارعسإلسعع 

ًسةاقع ً ا  عفاسعععععععع إسه حا اقعا حر  عس  إةاه مع م ًس اةاقعاسععععععععإلةعس ترقعإس  ًصعرإةقع ر ا معس اة معس ةلالعسإلسعععععععع  عة ماع،ا عل
ً،قع ًس اةسعح نعضعععا  عااععع  ًاقعةسعس ة ااقةااععس اسعع س  ترارعسإلسعع  ًةاارعإا معإس إللسمعسإللس ً،  عس ت   عتضععع ةقعت نعس ر فقعإس اععع
ًةعا عس اؤسعععععععسععععععع معس ل،إااقعإس ت صعععععععقرعلام ً، همعس ة ح قعإس اثا ًسضعععععععاقعإس إة هاقل ا معس لا شعسيةسعع ة معااععععععع  حالمععس  سعة 

ًس اةاقسي ال لاععقعسإلر ًعس ا مع  ترقع ًحاقعس ا، ةقعفإحلسلعتررعس  اععغالعس سععلإاقعسعع  ً،قعاالاقع ضعععل عارعا عا عإحالعس  ة  عس ة ا  عااعع 
ًس اةس. ًسمعةسعس  لةاذعإ اااقعثا ةقعس  ترارعسيس  عهذهعسألر

لعس ترقعع ًس اةاقسي ةسعععععععععع  ًةاقعفةلإلعزالسع   رفاقعاا لعًسفاقس عسعععععععععع  ًس سمعا عمتا عًسعععععععععع  قعس ة ااقعةسعاةاإحقعا عسألهلسمعإسإلة
ًاقع، ةقعا عصا غقعتررعحا ه عس سلإاقعس ازاقع   لةاذ. ًٍ عاا،  عس إللسمعسإللس عسلإسمرعإضا عتر ًعا

ع
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ًسنع  االعح نعس اسعع إىعس اؤسععسععسرعإسثاا عفيله ع اعع،لعتسععه ا نععرإلل علالمع هذهعس ترقع  نعاةالسنعلضععا علإحاعاللإل عسألالعأ ع ،إ علسعع إ
ًةع لةاذهعتالعس سلإسمعس ثامعس ا لاقعفإذ عسهلل. ًإ عأا لقعةسعأحل لل رعإاا لاا عفض

ع

ًسنعع ًسةه عفهذسعستأ المعف  ا،ًعس ةزالع ،لعا عأسهمعةسعهذهعس ترقرعةهلسنعإلصل نرع ا عفذ إهعا ع ا إ ععرأتا عأةضنعت نعتت  ا،لرعاة فس 
ًل عهذهعس ة ااقرعإسهللعإ س عإس ا،ًعاإصإلع ،لعا عاسهمعةسع ع.س  إةاقعس 

 سمير النجديد.  .أ
 رئيس الجامعة/ رئيس مجلس التخطيط االستراتيجي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



5 
 

 جامعة القدس المفتوحةحول 
 

  لمحة تاريخية عن جامعة القدس المفتوحة:
ًفسا اقعس سف  لقعةسعس اَعلا ذ عس علاإذ عة ااقعس المعس اة إلقعا ا َال عأ   ا امعس ذصعا،لعلارقعفلساقعحا اقعإسلرالقعلااااقع عرس ا  معس ا

ًةعتلا ئه عح مع ًمعة، ًفسرعلامع ف إ ًإة علسلرال نعا عع2922س اة إ عةسعس إر عس ا  ة معس اابعس ة سرالسع   ا امعس ا  سعةسعظلعظ
ًاًعس ة سرالاقعل امعس اإلس،إعفإ ًإععس ة ااقس س، لاقعإسية ا حاقرعإفر بعا عالظاقعس  ل ًسسقعس ةلإىع اا سعسس ،ا معس  عرحلسلعل

ع امعس اإسةاقعح نع يسامعس ة ااق.لا علاع2980ح مع
ع

ًإععةسعح مع ًةعةسع لةاذهعل نعأإستًعح مع2982ألًعس اة معس إرلسعس ة سرالسعس اا ًةعل  معلإ عس اف ا ًإة نعل ه ع2982رعتيعأ عظ
ًل قعس ث لاقع  ة ااقلامعفلعر  عااًعس ة ااقعس اؤلمعةسعحا  لا عسة  ع ً،زعس االعةاه عح نعتحلسلعس ، ا معإس ال هجععرأمعس ا س  سع 

ل   عس اإسلعس  ا اااقعا عفا عح اسع ًمعس ة ااقعتلا  ه عس  ا اااقعةسعة سرا عع2992رعإةسعس لصمعس ث لسعا عح مع2992-2982إس  ف ا
ًئاس نع ه  ًسنع ًامعاا ًإح نع هعرا تذةعا عالالقعس المعس ا ًىرعلامعأصفلمعةز سنعا علإألايمعة ساجع عةسعس ال عإس ف لسمعس ة سرالاقعس ،ف
ًئاسق. للىعا،إل   عس  عس اة اععس ة سرالسعإس 

ع
ًةع ًسععععععععععاتعلاععععععععععًا عح ا نععس ثاثا سسعععععععععع ر حمعة ااقعس المعس اة إلقعتالعاسععععععععععا ًغمعا عسح نععهرإ رإاًعع لظ معس  ا امعس اة إ عإ   

ًىعس  سعاإسةهه عس لظ معس  ا ااسعس ةلالرع ًضعععه عسيل الرعإعس  للا معس ،ف ً ةععحعةالس ااف معإس صعععاإف معس  سعاة للعس ا  لاا عفه عا عس
ًإحه عت نع7072ر  ف نعإر  فقعسعلقعع(326,37)ت نعع2992فضعععائ معسعلقع ًح نعع(28)رعإإصعلعحللعة  تصص نعضا عع(39)عفه عرة

ًسسعععععع معس ا ا ,2 نع)ضعععععع ةقعتف إلرع، ا معسععععععفع ًله ع، اقعس ل ًل اجعا ةسعععععع اًعس  سع ر ًةقعرعف إلضعععععع ةقعت(عف ًل اجعح نعاسعععععع إىعل  نعف
ًسة ًفإصعس ل، إ ًاععععع لعس لةسعععععسعإس   عةسع تصععععصعسإل ًسةقعذ كع رًإ ًصا لإظعرعإ لا عإضعععععامعس ة ااقعسألسعععععمعإس اإسةعرةسعس ة لبعسإللس

ًةرعإحا معح نع رإاًعذ كعف رفاقع ًسعع مإسأللظاقعس اائاقعسح ا لسنعح نعأسععمعح ااقعاا صعع عس ة لعإس سععاسعرس ةإلةعس اعع ا قعةاه عاا 
ًفاقةسعس ًس،قعاععسي ل لعةسعتحلسلعأل قعأفالعأ ععر لصععععععإلعح نعاععععععه لةعسح ا لعس ةإلةعا عس ل لعس ة اا معس ا س ةإلةعسععععععهامعإف  اعععععع

ً عس ذهفسع  ا معإةمعةهإل عس اائاقعيح ا لعة اا معس  ا امعس اة إ رعإللع  ع ا عفإصععععععععععةه عإسللةنعع7022ه عف  لصععععععععععإلعح نعة ئزةعس ا
ًا لاقعح نعاسعع إىعس ا  مع(20)أةضععلع ًئاسععقعةسعاؤسععسععقع ًسمعاة يمعس االعس  ًةعألهمعاؤاعع رعإةاا عا سعاإةزعاهلمعت نعتحر  عصععإ

عإععاععل  ئجعس  ااامعس ذس سع-ةلف نعت نعةلب–َلعت اه عس ة ااقرعس  سعسسعععععع  ل ع ًس اةسعإةا نع ال ًإ ً،ازعسيسعععععع  ًةعس  ا امعح ال ه عسعس  سس   إزس
ًصعع7030 نع إةه معأهلسمعس  لااقعس اسععععععع لساقعل نعح معس اسععععععع للةعتعس ا  سعإس فلمعس ا اس ةسع ل العاإسر عس اإةعإس ضعععععععامعإس ة

ًس اةاقع  ة ًعإةسعإضعععععععععع(رعSWOTإس  للا مع) ًلةعةسعس تررعس  اععععععععغا اقع ترقعس ة ااقعسإلسعععععععع  ًسمعس اا معسألسعععععععع سععععععععاقعس إس عةاؤاعععععععع
ع(:7072/7072ع–ع7077/7073)
 

 أواًل: على صعيد الجودة )القيادة والتنظيم اإلداري(
 

ًاقع ً ه عترإسمعإسساقعةسعسفالع اااقعاض اا عس ةإلةعةسعات  معلر ح  ه عسأل، لاااقعإسإللس َتَرمعة ااقعس المعس اة إلقعتالعاسا
ًةعس اإااقعس ه لةقع ًس سمععالىعسي  زسمإضا  ع ةلصعس  سع ة معةسعاةاإحقعاها قعا عس الةزسمعت نعة لبع لةاذعَاَها  معحالعس لسئ فإة

ًزه :عإاا ااًعرس اال  إألظاقعإسا س معس ةإلةعإسأللس عس ا اازعةسعات  معلإسلسعحالعإللسمعس ة ااقرعإا عأف
ًئامعس ة ااقعإحضعععععععععععإاقعحللعا ع،إسلًعس ة ااقعس اهلاا عإس اه اا عف  ةإلةرعإا ععرتلاععععععععععع  عاة معس ةإلة .2 ًئ سعععععععععععقعأ.عل.ع ف

ًسًعسا س معس ةإلةعإا  فاقع لةاذعترره رعإ الامعس لحمع  ا عاه ًه . عتل  س ازمع لاًعثا ةقعس ةإلةعإغا
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ً عة ئزةعس لصعععععععععإلعح نع .7 س االاقعا ععر )Century International Gold Quality Era Award(عس ا  ااقعس ذهفاقس ا
ًسنعي  زسمعس ة ااقعفيصعععععإلعس ةإلةعإس اا لةعإسسععععع تلسمععرBusiness Initiative Directions (BID)عس اؤسعععععسعععععقعس لإ اق  الا

ًفا نعإح  اا نع ،إ عإسللةعا عأهمعاؤسعععععسعععععع معس  ا امعس اة إ عإلفلسعرع س  ،لإ إةا عإس (ع20لع)رعإ غلإعإسللةعا عأةضععععععس ا اازةعح
ًا لاقعح نعاس إىعس ا  م  .اؤسسقع

ًصععسإلسععععععععععععععهعع م .3 ًساجعس  ا امعس اة إ عإس  ا امعح عفاععلعةسعس اةعع  ا عسإللس ةسعتحععلسلعل اععلعااعع ااًعس ةإلةعإسيح اعع لع ةعع ااعع معإف
ًفاقرعإسأل،ع لااسعفع  اإس اعقعاععأل ع ع ًفسعةاا عاتص عس ذصعا َال عقعس لع لعس ةع اا معس ا عسألإلعا علإح عح نعاسعععععععععععععع إىعس إر عس ا

عة اا معس  ا امعس اة إ .
ًإعععتراق .4 ًفاقح نعس  اإامعس ذس سعس اؤسسسعاا ًساجعع؛إةقعاا ااًعس ل لعس ة اا معس ا  ضا  عس ةإلةعإسيح ا لع ة اا معإف

ع.س  ا امعس اة إ 
علععلاعع نعةسع .2 ًس سمعس ااععلعإس ااعع ااًعإس  ا ااعع معإ رإاًعفلعع  عس ا ضععععععععععععععس  ًئاسععععععععععععععقعةسعس ةعع ااععقرعإس اهاعع  معتة  ارعع حعع معس ااععلعس 

ًإععتحلسلعس اةصععع اقعةاه ع ًةل العس ةإلةضعععا عااععع سةقعرعإللعًع ضعععا  عةإلةعس االعإ لسعععا عسأللس س ةإلةععرعس ذصعألةز  علسئ
ًافاقعإلاامعإ ا  سمع  عحالع ل ًَش     إحاقعإلاًعثا ةقعس ةإلةعةسعإللسمعس ة ااقعس ات  ةق.ذ كع لظامعإ 

ًقعس ةإلةعةسعس ة ااق ., ًةرعسع؛ اععععععععع،العة ًاععس  سع اإمعفه عس لسئ ً،قعةسع لةاذعس ااععععععععع  اقعلرال نعا عافلأع"س ةإلةعاسعععععععععؤإ   ااععععععععع 
ًسنعا عس ةلاا عس اؤه عإللعاا معس ةااع"رع ًاق.هذهعس رإسلمع، ل ًإععس  ا اااقعإس إللسمعسإللس ع ا عةسعس ة

ًامعح نعلظ معس  سةالرعاا عاسهمعةسع ا العس ةهلعإس إلمعإ إلالع .2 ً علإسفقعسألحف  عسأل، لاااقعألحض  عهائقعس  ل  الامعاا 
ًس سمرعإلل ً عإةًععسإلة ًةعس ة ااقعس اا  ًسل  عس له ئاق.عى فلمعتلس   لةاذهرعإهإعةسعا

ًئاسععع نع فا ل معأحعسإلسعععه م .8 ًسنع ًغا عإغاًةسع يهالعلظ معاعععؤإ عس اإظةا رع اصعععف عاصعععل ًامعس ا ة ًغا رعسعضععع  عهائقعس  ل  ا ة
 ةسع رإاًع ا اا مع إزاععس اب عسأل، لااسعإس س ح معس ا، فاق.عم هستض ةقعت نعسإل

ًل اجع ف للعس ا ا ا .س لصإع .9  لعح نعزا  قعسي ل لعسآلساإصع  ة اا معس اة إلقعةسعةإلةعس  ا امعضا عف
ًا،اقع .20 ًس عس ة ااقعIAOس لصععععععععععععإلعح نعسيح ا لعس لإ سعس ، العا عس الظاقعس لإ اقع اح ا لعةسعس إيا معس ا للةعسألا ل رعإس 

ًسااق. عح نعصةل ه عس 
 

 ثانيًا: في الجانب المالي
 

ل ع ًةعس ا  اقرعس ا  ا  ًصه عس لسئمعحعازسلاقة ااقعس المعس اة إلقرعااث قعف  لسئ  نعس سلإاقعإةقعس اا ااًعس ال سفاقعإس ا  اقعذسمعس ص قعاععل
ًسةاقعا ًة معس اة ةاقعإس اصلسلاقرعإفا ًس سم؛ع ضا  عس ،ة  ةعإس للقرعإأح نعل ًةعس اإسزلقرعإأ ا قعس اا ا معإسإلة ًعإ لسا عتلس عزسلاقا رإا

ًةع)ع ة ااقس رعةاا ع(7024/7022)عل نعس ةا سس اةزعس ا  سعلتة ضعياظهًعس ة هع(ع7028/7029(ع غ اقع)7027/7023ا عس ة 
ًمعإسعً ة ععفالعذ كس ة عس اةزع ا ًسإمعإسألً ة ععس اس إىعس ا فسفبعسلتة ضعأسا ًعس ص ًسساقعلمع ألسا ًعةسعظلعثف معس  س رعس ل

ًلصع ًسةععس  إةهفسفبعس إصععسيل ص لصعس ا  ًسةععأحلسلعس ر فقعفسفبع   لىعةالعع مإضامعس لحمعس ا  سعس ل،إاسع  ة اا معإ 
ًس عسيل ص لصعس ذصع لسلسلعسألةقعس سا سسعإسإللة ًاةا عإس  ًسنع س اف بعللإعس  ا امعس ا  سعفسفبعزا لةعااليمعس فر  قعفا عس ت ااقعاؤت

ًإل عإس ًىع للالسنعةً ة ععاس إىعس ال ةسقعاععس ة افسفبعة ئلقع،إ ًسًعسيلاس ا معسألت ًإمعسس ا معسعس ال ةظ معس ةلإفاقعفسفبعظ
ًبع اس إىعألس رعة ااقعس المعس اة إلقضعألس رعس ة اا معس لظ ااقعةاه عتلتة إس ا امعل هاكعح عتح ا لعاؤسس مع ع نعاس إىعاا 

  إسععةسعال عسإلح ا لع  تصص معةلالةع ه عح  سعةلالةعغرمعاارمعس ال ةظ مع،ا ع مع لإالع، ا معا إسرقعس نعة اااقعإ معس
ع(.2  ا،لعس فا لسع)اؤاًعس اةزعس ةا سعس ااثلعفسألاًعس ذصعل اس عا عرعاا فهقع   تصص معةسعة ااقعس المعس اة إلق
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 (1316/1313 – 1311/1313(: تطور نسب العجز الفعلي في ميزانية الجامعة للفترة )1شكل )

 
 

 األكاديميعلى الصعيد ثالثًا: 
ًسس معس ا ا عرح  ا نعةسعس فلمعس ا اس ععس ة ااقع متض ةقعت نعة  عس  تصص مرع،  عسه ا س فلمعإععلامعحا معح نعتلا  عحا لةعس ل

عس ا اس ع ًس،زعفلثاقعح ااقعا تصصقٍععإحا مر ًال عرح نع يسامعا ًسحاقعةسعأ ً،زعسألفل معس ز عا ًزه  ً،زعأفلعرا عأف  ا إمعمعس إا
ًاقسيل ص لاقع ًةاقعرإإللةعسألفل معس  ،لإ إةاقعرإسإللس ً،زعح للعزحا ًع  غ معإس   ًلاسع.إا عرأصإل()عإألايمعاس إلععس ال إىعس 

ًمع)إع ًفسع(4)ل زمعرعا ل، اقاةامعح ااقع(ع2أصل ًفسع اس اه لسمععاله عح نعاا العس  يثاًعس ا إاه لةعسيلضا معع  ،ا معس ا
ًةااق ًسهعرعتض ةقعت نع اةاععسف ا معس الالعا عس ،إسلًع  لصإلعح نعاه لسمعس ا  الالعسه عةسعاة يمعات  ةقرعتض ةقعت نع ي اةس ل، إ

ًسساقعس اائاقع   ا امعس ة ااسعس اة إ  ًسمعس ل ً،زعا تصصعفذ كعا عس ااً ً،زةلفل نعترعااالعإة  عا (عإةض ئاقعICTC) نعةلبعاععا
ًفععسألإلعا عح معس  سع لإ معس نعس  ا اااقعس المع ًلااقعةسعس  ًلاسعافمعحفًعس الص معس  ًس اةا معس  لإلعع7077  ةزاإ ع ضا عتس 

ًلاسعةسعس ة ااقر ًةعس ةهإلعةسعس  سع االعاا نعإحا لةعس ، ا مع س  لس ًسمعس ذ،اقعإععتل   عس اص لًعس اس للةح نع لساقعإس  س  ا  سمعإس ااً
ًسمعس اسة ق ًسضاقعإس ال ض ًإلسرعإسيه ا معس ا إسصلعفسية  لقعتالعإعفس ذصع ة نعف إللة زسمعغاًعس اسعإس  ا امعس الاجع   ا معسإل ، 

ًمعظلامعأعرل إعأزاقعة ئلقع،إًع ًةعس ا  اقعه ً   ة ااقعس ال ًلعةاا عا سعاإةزسنعاتع.ةسعس  ا العاععل  قعس رإس ًسنعألهمعس إلإ ًسمع ص اؤا
اةاه رع ًسمعس فلمعس ا اس عتًعإاإةزسنعآسأل، لاااقعا ع، ا معس ة ااقعإ تصص  ه عإر ف ه عإتً  ع:ح عأهمعاؤا

ع
ًلعرف غعحللعس ، ا معس ا ا قعةسعس ة ااقعثا لسع، ا معالكليات والتخصصات والطلبة: .2 ًسس معس ا ا عإف  اجعا عفاله ع، اقعس ل

ًفإص ع ًاقرع،ع:إس ، ا معهسع.لف إمعس  يهالعس   ًسحقرع، اقعس  لااقعسية ا حاقعإسألس  اقع، اقعس  ،لإ إةا عإس ا إمعس  رفاااقرع، اقعس ز
ًسس معس ا ا رعف إلض ةقعت ن ًفاقرع، اقعسآللسبرع، اقعسإلحامرع، اقعس ل ًاقعإسيل ص لاقرع، اقعس   ل اجعلف إمعس  يهالعفًععس ا إمعسإللس

ًفإص.ع ً،ازسنعا علامعحللعس ر فقعفا،لعأس معفلسفقعر فقعإ الع، اقعس ا إمعس   ًاقعإسيل ص لاقعا عأ،ثًعس ، ا معتلف ينعإ  سإللس
عسأل، لااسع%38.22ف غمع) ع  ا م عس ر فق عحلل عاةال عا  عف غمع7070/7072( عر فق عل زمعلسفق عس  س ًفاق عس   عة، اق ر

عسأل، لااسع77.42%) ع  ا م عس ر فق عحلل عا عاةال عا، 7070/7072( عةاا  ع عس ا فااقر عس لسفق ًساج عس ، ا معإس ف عمعفااق
ع7070/7072ع–ع7027/7023(عتحلسلعس ر فقع  سلإسمعسأل، لاااقعا ع2(ع ه ع، ه عاة ااقرعإاظهًعس ةلإلع)38.82%)

ًسس معس ا ا عللعف غع)7070/7072إس  إزاععس لسفسع  ، ا مع  ا مع  .(عر  ف نعإر  فق,47رعح ا نعفي عحللعر فقعس ل
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 1311/1311 – 1311/1313(: توزيع الطلبة في كليات الجامعة للفترة 1جدول )
 

 السنة الدراسية
س  ،لإ إةا ع
إس ا إمع
عس  رفاااق

ًسحق عس ز

س  لااقع
سية ا ع
اقع

ًاق عإسألس

عسإلحام

س ا إمع
ًاقع سإللس
إسيل ص ل

عاق

ًفاق عسآللسبعس  
لف إمع
س  يهالع
ًفإص عس  

س سلقع
ًاق  المجموععس  لضا

2102/2102 20812 242 20208  -- 010041 230822 -- 211 20440 320273 

2102/2104 20220 228 20223 --  200242 220123 -- 322 00422 360325 

2104/2102 20208 242 30122 41 220022 220202 -- 308 00883 360350 

2102/2103 20221 221 20231 10 220284 080184 224 242 20280 330352 

2103/2102 20284 202 20284 042 220033 040224 2213 484 20044 360760 

2102/2108 20021 200 40143 203 20212 020824 2220 228 20144 530330 

2108/2101 20223 223 20282 222 01422 010183 4232 188 20122 560067 

2101/2121 40202 221 40183 421 02312 010221 4308 314 20222 550323 

2121/2120 40321 223 40123 314 03222 10828 4210 222 00312 500372 

التوزيع النسبي 

للطلبة على 

التخصصات 

للعام  

0202/0202 

10.75% 0.60% 9.39% 1.41

% 
38.55

% 22.98% 10.68% 1.71% 3.94% 100.00

% 

      

    

    

 
عسإلةا  سع) عحلله  عس  سعف غ ع)س  تصص م( عسأل، لاااق ًساج عس ف عا  عس ، ا معحلل عهذه عا  ع،ل ع تصص نع38ةسعلستل عاله ( (ع4)عر

ًحاق ًل اة,2ة  ع)رعتض ةقعت نع تصص معة ًكعاععس ة ااقعسإلح نعاس إىعس ا ةس اًع نع(عف ًسهعاا  ًل اجعل، إ صعساااقعةسع تصرعإف
ًفإصعإس لةسس ًا لعس   ًس معس ا ا عسإل (ع7س  سعاا،لعسة   له عترإةعاها قعةسع رإاًعس ة ااقعأ، لااا نعإفلثا نرعإس ا،لع)عرةسع، اقعس لس

عافا ع إزاععس  تصص معلستلعس ، ا م:
ع
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ع

ع1313/1311صات األكاديمية داخل كليات الجامعة المختلفة للعام (: توزيع التخص1شكل )

ع
 

ًلهعععععع ع تلاععععععقعس اة اععععععععإس ععععععإر رعإ سععععععهمعة ااععععععقعس اععععععلمع الخريجــــــون: .1 ًةعس اؤسسععععععقعس  ا اااععععععقعس  ععععععسع ر ًاجعثاعععععع ااععععععلعس تعععععع
ًةعععععمعس ة ااعععععقعل عععععنع ًفعععععقرعإلعععععلعت عف،عععععإسلًعاؤه عععععقعإال ًةعععععلعس سعععععإقعس ال عععععس  ًسنعإةععععع حانعةعععععسع س اععععع معس اة إلعععععقعتسعععععه ا نع،فاععععع

ًسسععععععععس ًبعاعععععععع (ع7029/7070)عس ل ًاةععععععععقع(2332,9)عاعععععععع عااعععععععع ًاةعععععععع نعإت ًلهعععععععع ععت اعععععععع عس  تصصعععععععع مع، ةععععععععقعس  ععععععععسع ر
(ع7029/7070)عهعععععذهعس لسعععععفقعةعععععسعس سعععععلقعسأل، لاااعععععقعف غعععععمعلاعععععمعررع، لعععععمعس لسعععععفقعسألح عععععنعاعععععلهمعاععععع عسإللععععع مس ة ااعععععق
ًاةا ععااععععععععععععليمعلاععععععععععععإ ععس ةعععععععععععع ه(ع3س اعععععععععععع،ل)ظهععععععععععععًع.ععا(%20.8)لعععععععععععإس سع ًلةعالععععععععععععذعس اعععععععععععع معفااععععععععععععليمعس تعععععععععععع اضععععععععععععر

 عععععنعس اسععععع إىعس عععععذصععع سعععععةا ه عسلتةععععع ضعةعععععسعس سعععععلإسمعس الاعععععقع  اعععععإلعتاعععععع)7022/,702(س اععععع معت عععععنع(,2992/299)

12.22%
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ً،عععععععععزمعس لسعععععععععفقعسألح عععععععععنععررعإف  اةاعععععععععل(7024/7022)عةعععععععععسعس سعععععععععلقعسأل، لاااعععععععععقعسعععععععععة  ع ًاةا عةعععععععععسعةاعععععععععلع  اععععععععع عس تععععععععع
ًةعإس ا عععععععإع، اعععععععقعع تصصععععععع معةعععععععس(ع7029/7070س اععععععع م) ًفعععععععمععلاعععععععمعمعسيل صععععععع لاقسإللس إلعععععععإس سعع(ر%43.9لسعععععععف همع)ل 

ً،عععععععزمع(ع72.2%) ًفإاعععععععقرعإ)ع ، اعععععععةعععععععسع تصصععععععع مع  س  لااعععععععقعسية ا حاعععععععقعع(عةعععععععسع تصصععععععع مع، اعععععععق%2.2س ا عععععععإمعس  
ًاق (عةععععععسع تصصعععععع معس  ،لإ إةاعععععع عإس ا ععععععإمع%2.4إ)عسآللسبةععععععسع تصصععععع مع، اععععععقعع(%2.2)ةععععععسعلععععععا عس ععععععة مععرإسألسععععع
ًساجعس  رفاااق ًاةسعف  (عر ينعإر  فقعةسعلةمعس ا م.,,س ا ةس اً)رعةاا عف غعحللعت

 
 (0263/0202إلى  6333/6336) (: تطور أعداد خريجي جامعة القدس المفتوحة للفترة3شكل )

 

 

 
 

ًا عت نعإل ل عس ل ضععععععععععًعالكادر الوظيفي )العاملون في الجامعة(:  .3 ً عس ااعععععععععع الذعسلرالقعس ة ااقعفلساقعس  سععععععععععاالا معا عس ا
ًمعأحلسلع ً ةععحللعسسعععع ا ً ة ععس اسعععع اًعةسعأحلسلعر ف ه رعةالعس ًساةه رعإسي ًسنع  إسععععععف س ا ا ا عةاه عف  زا لةعس ا إسصعععع قرعلظ

ًاا عةسعس ةععع ااعععقعالعععذعس اععع مع ً ةععحعععللعسأل،ععع لاااا ع2002(عت نع)890ا ع)ع7220ت نعس اععع معع7002س اععع ا ا عسإللس (رعإس
ًةعلةسعععه عا ع) ًغا عةسعس ة  ًغا علسعععبعع(عحضعععإ373(عت نع)789س ا ة ع أل، لاااا عس ا ة ًامرعإة  عس  إزاععس لسعععفس  هائقع ل

ًةقعس ا ااقعفإسلع:ع) ًسه%56.4س ل لسععععععبعسععععععةامععر(عا علا قعاععععععه لةعس ا ةسعععععع اً%43.2إ)عر(عا علا قعاععععععه لةعس ل، إ
ًاقعةسعس ة ااقع  ا معسأل، لااسع ًلعس فاعععععععع ًس،ااقعحفًعس سعععععععععلإسمعرعإع7070/7072س اإس ع7072عت نع7002 ظهًعس فا ل معس  

ًلاقعةسع ًاا عإسأل، لاااا عح نعس سععععععععععععععإس أزا لةعسععععععععععععععلإاقعر ًاا عت نعرععةاا عف غمعحلسلعس ا ا ا عسإللس لسععععععععععععععفقعس اإظةا عسإللس
ًا نع ،لعاإظمعأ، لااس7.28ةسعس ا إسعععععععععرع)سأل، لاااا ع لتة ضعس ل لعفالعح معرعلامعس ةهمعهذهعس لسعععععععععفقع ا(عاإظة نعتلس

ًاق،ل اةقعع7070إل نعح معع7022 ح لةعس ها، قعسإللس  (.4)،ا عافلإعا عس ا،لع سا سقع الا عس  إظامعإس 
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 م1120–1335(: نسبة الموظفين اإلداريين إلى الموظفين األكاديميين في الجامعة للفترة 2شكل )
 

 
 

ًغا عت نعسأل، لاااا علسعععععععععععفقععا  لظعأ  ًغا عسأل، لاااا عغاًعس ا ة ًةعلسعععععععععععفا نع، لمعس ا ة عت نع7002تالعسألحإسمع نعللعا عتعاسععععععععععع ا
ًسًعإس  ا بعرعفاله عس سعععامعفالمعسي7022س ا معل نععلتة ضس تذمعالللنع ارعثمع7020 ًلهع(2)س اععع،لععةس،ا عافلإعسععع ا رعإهذسعا

ًسمت ًف كعس سعععا سعععاقعإس إف ئاقعإسيل صععع لاقعس  عرإة  ع تصعععصععع معةلالةعرعاله عس  غاًعةسعحللعس ر فقر نعحلةعا غا اعععهل ه ععسإل  قعسإل
ًة عأل، لاااقعفزا لةعحللعرابعس اععافقعإتةضعسيح ا لعح نعغاً نعس  الاامعس  سع امعح نعفاضعس سععا سع معسرعف إلضع ةقعتهذهعس ة 

فا ئ ًغا عإس  ًةس ا ة ًسنعةسعفاضعس  تصص معس ل ل  . عاللص
ع

(: نسبة الموظفين األكاديميين غير المتفرغين إلى الموظفين األكاديميين المتفرغين 5شكل رقم )
 م 1120 – 1335للفترة 
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ع
 البحث العلمّي: .2
ًس اةاقعس ث  ثقعلصعععفمعةهإلعس ة ااقعس عس فلمعس ا اسعةسعس ترقعسإلسععع  ًةعس سععع فاقعح نع لةاذعس تررعس  اعععغا اقعس الللةع الًإ تالعس ة 

عإسإلل   عإسإلفلسععإس  اازاإسصعععععععع قع رإاًعإ لةازعسأللاععععععععرقعس فلثاقع،اا نعإلإحا نعةسعتر ًع ًس اةسع  ازازعس فلمعس ا اس  عرع،التلعتسعععععععع 
ًسمعس ا ااقعس ا تصعععععععععصعععععععععقعسعععععععععلإا نعإ اعععععععععةاا عةسعس ة ااقرعإذ كعا عتا ع نعح ااعسنع(ععاؤ اًع22لامعحالمعس ة ااقع)عرلع لظامعس اؤ ا

ًاف نرعف إلضععععععع ةقعع(,34) ضعععععععالمع ًلقعح ااقع ا ًسمعس ا ااقرعإلاعععععععًعتإ ً،قعأحضععععععع  عس ، لًعسأل، لااسعةسعس ة ااقعةسعس اؤ ا  نعااععععععع 
ًاساقعفعععععععععععععععسألفل مس اؤ ة معإع ًكعأحض  عس هائقعس  ل ًسساقرعلامعا  ًسمعإس للإسمعإسألا معس ل ًفا نعإلإ ا نرعإحالعس ال ض ع(222)ال ا نعإح

ًلق ًسمعإ ًه عا عس اعح ااقعةسعس اؤ ا سيل ظ مع نعتف إلضععع ةقععر(عاؤ ة معح ااق9لاعععًع) معإععرؤسعععسععع مس ا ااقعس  سعحال ه عس ة ااقعإغا
ًاقعةسع ًةعح  اقتصعلسًعاةا ه عس إس لإ عس إصعإألا ل نعلة زسمع ت نع لااقعت معحا لةع فلمعس ا اسعلامع اعاًعفا لرعا ااقعس ال،اقعفإ ا

ًس اةاقعس  ً،ازعح اه عتالعسها ةإقعا ر ف معس ترقعس سععلإاق.عإا عس الستلعسإلسعع   ة هع رقعف سععلقعسألإ نعإس ث لاقعا عس تاقعس  سع معس  
عس ععذصعع ازازعس فلععمعس ا اسعهإعت قعفائعقعفلثاععق إ لظاااععقعاإسئاععقع اإس،فععقعس لععلسثعقرعإ لةازعس ةعع لعبعس  رفااسعةسعاةعع لعس فلععمعس ا اس 

عا عتالعتلا  ع ع  ، ا معإةقعسآل س:ع(4) ف ًإ ًساجعس  رإاًعس  رفااسعإس فلثس  ً فرقعف أللارقعإف ًس،زعفلثاقعا تصصقعا عا
 ع.س  ،لإ إةاقعسألفل مإللةع
 ًسحاق ً،زعس فلإمعس ز ع.ا
 زعح للع،ً ًةاقعإس  غ ما ع.زحا ًع   
 .ًاقعإسيل ص لاق ً،زعس فلإمعسإللس  ا

ًسمع  إرالعأإسصعععععععععًعس  ا إ عفا عس ف لثا عإس اؤسعععععععععسععععععععع معس فلثاقعإسأل، لاااقعه ا معفاالعحللعا عسي نعة لبعتاا عسيت  ة لا معإس اذ،
ع(3) معاععاؤسععععسععععع معفلثاقعإة اااقرعإ لةاذعس ة لاع(20)لامع مع إلاععا عا إسعععععرقععرس ا  ااقعفا عااززعس لاعععع رعس فلثسعةسعس ة ااق

ً،قعسلإا نرعااع  ًإحع(32)لامع إةمعهذهعس ةهإلعفلصإلعًاععفلثاقعح ااقعاا  ًةسعإال س.ع،ا ع معع نعفلثاع نعاا ح نعلحمعإ اإالعت 
ًسمعس فلثاقعا عتالعحالع)يس ًسمعس فلمعس ا اس2ه ا معفة لبعفل  عس ال ًافاقعا تصععععععععععصععععععععععقعةسعاة لعاه  ًسمع ل ً،ازعح نعفع(علإ    

ًفاقر ًفإاقعس ا ااقعس ا ًا معس   ًاإلقرعإلإلعاا ااًعس  ل،امعإس لاًعةسعس لإ عةإسلبعآ ا معلاًعس فلإمعةسعس اةامعس ا ااقعس ا  ااقعس ا
ًة معس فلمعس ا اسعحفًعس اس إلح معس اؤسساقعا  لقعس إصإلعفاؤسس معس  ا امعس ا  س ًةعات لس  .إس 

ًفاقعا عاةامعس ة اس فلمعس ا اسعتالعس سلإسمعساقعح نعصاالعاهإا عسإللة زسمعس  ًةعلصإلعأ ًعاه لةعاا العس  يثااقعح نعألتا
ًةااقعح مع ًفسع اس اه لسمعس ا ًفسعإاه لةعسيلضا معع  ،ا معس ا ع.7070س ا

 
ًئ سععععععععععقعس ة ااقعف  فلمعس ا اسعس ذي اه عأحاهع اثلعسلا، سعععععععععع نعت عسإللة زسمعس ااعععععععععع ًعت  زا لةععةسعافلإعة ا نعصعه ا معاة معسألال  عإ

ًصإلةعةسع عس اتصص معس ا ًسنعةسعس ا مع93903ا ع)ً ةامعس  سعساإسزلقعس فلمعس ا اس  ًسنعةسعس ا مع340000ت نع)ع7022(علال  (علال 
فسعععفبعسألزاقعس ا  اقعإس  للا معع7029ح معلال ًعع)200000)عإع(70,000)ع نعلإس ستع7028ع مح إلمعسيلتة ضعحعرمع7022

عا عاازسلاقعلامعاعععععع، معلسعععععفقعاسيل صععععع لاقعإس سععععععا سعععععاقعإس إف ئاق.ع هسعإع(ع,0.00)علإس سع7028ح معس ة ااقعازسلاقعس فلمعس ا اس 
ًةعس اا لةعا ع ًفقع ا إسعععرعاتصعععصععع معس فلمعس ا اسع  ة  (رعلامعسلتةضعععمعهذهعس لسعععفقعةسع0.002س  سعف غمع)ع7022-7022اا 

ع.(عفسفبعسألزاقعس ا  اقعةسعس ة ااق0.0028)س نعع7070ألتةضمعح معع(0.003 نع)تع7029ح مع
ع

عفي المجال التكنولوجيرابعًا: 
ع

ًصعإسأل، لااسرعاهلمعس ة ااقعالذعسلإسمعحل عععععععع ًسمعه ئ قعةسعس  ،لإ إةا عس اس تلاقعح نعس اس إاا عسإللس ً،زعحاعتذةع رإ لعا
ع) عإسي ص يم عس اا إا م عس اا إا معICTC ،لإ إةا  ع ،لإ إةا  عاة ل عةس عس ازاق عف  تلا م عس ة ااق ًإع عة عةااع ع زإال عح ن )
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ً،زاقعاإللةرع ًإععس ة ااقعفاف،قعا ًفرعةااععة ًاقعإسإلل  ةاقعإسأل، لاااقرعإ إسي ص يمرع،ا عحالعح نعلإسفقعسألحا لعس ا  اقعإسإللس
،ً ًإععع((ICTCزعإللعألةزعا ًفرمعةااععة ًسلمعس  سع ًاقعةسعس ة ااقرعإفةهإلعذس اقرع،إلا  عاف،قعسإلل  ًاععس  رإا اةاإحقعا عس اا 

لا  عاف،قعال اقع) ً،زرعإس  ًإععس ة ااقرعإ رإاًعألظاقعس  اغالعLANإلإسئًعس ة ااقعف  ا ًلمعةسعةااععة ًسمعس ل سإبعإسإلل  (ع ات ف
ًساجعس  سةالعإس اؤإ عس ا  اقعإاؤإ عس اإظةا عإفلكعسألسئ قعإس  ااال معإ،ذ كعتلة زعس الالعاعرةسعس ة ااق ًساجعس الإسفقع،ف  عس ف

ًاةا ًاقرعإس ت ًساجرعتض ةقعت نعس فإسف معسأل، لاااقرعإسإللس ًه عا عس ف ًسضاقإغا راقع رQOU tubeرعإ عإس ا، فقرعإس صةإمعسية  إس 
ًفعععةض ئاقعس المعس  ا اااق ًلمرع7077سألإلعا عح معس  سع مع لإا ه عةسعس  ًلااقعحفًعسيل  ً،زععس نعلل ةع  ةزاإلاقع ،ا علصلعا
ًسمعأهمعسأل، لااا معس ا  ااقع  ،لإ إةا عس اا إا م  ع ،لإ إةا عس اا إا معإسي  ا لسمعس  نعة لبعسيحإععرص يمعةسعس ة ااقعح نعسح 

ً،زع ،لإ إةا عس اا إا معإسي  ص يمعح نع إةاًعفائقع،ا ع االعس ة ااقعإت ص.ع  اه لسمعس لإ اقعس ا تصصقعسيا ل ل م االع قعا
ًصعةسعس ة ااقرعس  سع  سع ا،لعف لاقعس ةسمعس  السعس لسحمع  اا اقعس  ا اااقعةسعس ة ااقرعس  الاقعاس للةع  اا اقعسأل، لاااقعإس االعسإللس

ًى ًسةقعس  الاقعسألت ًسمعفيلإسحه ع، ةقعإس ا ًسمعس فلفقعس  ل اقعس  الاقعزازعلسألاًعس ذصعحالعح نع ارع(7لظًعةلإلع)سع  ،إ عا عس ات ف ل
ًإل ععر  ة ااق ًةعح نعس  ا العاعععأزاقع،إ ً،زع)اا عةا ه عل ل عاض حةقعلإةعس اف،قعس ت صق(عح نعICTCفةا  اقعح  اقرعلامعحالعا

(VPN)ًض ه عسألزاقعإعس ة ف اع ًمعس  عاؤاًعح  اقرعإس الا،سقعففةا  اقعاإسةهقعا ر ف معس  ا امعس الاجعقع   للا معس  سعة س  سع رإ
ًسنعح نعصاالع الامع) ًسنع،فا ًًع32, رإ ًسسعسنع(عاا ًلاسعإ)عا نعل ةالاإع ا ااسعأل ة ه عس ة ااقعاا، عس إصإلعت اه عف،لعع(3000فال إىع

عإ) ع رفاا70سهإ قر ع)( ع ةإسلر ع ا  سمعس7002 ن ًسضاق( عإ)ة  عس ة ااقع(عأ معسؤسلعت720ر عرإسلم ًإلسعأحل ه  عسيا ل ل مع  يلا ،  ق
ًإلا نعس لصةاقعإس له ئاقعت ًسساقعذسمعس ة لبعس اا سع مع الااه عا علفلعس ر فقع(علا ر نعت233رعف إلض ةقعت نع) ،  ًسمعس ل ًإلا نع  ااً  ، 

ًه عس الالعا عسإللة زسمعح نعهذسعس صاال.7029/7070)ع، لااسصلعس ث لسعا عس ا معسألتالعس ة ع(عإغا
 

 0206/0202مختبرات الجامعة وأعداد أجهزة الحاسوب في كل منها للعام األكاديمي أعداد  (:0جدول )

 عدد أجهزة الحاسوب عدد المختبرات النوع الرقم

 المختبرات

 0282 22 مختبر حاسوب 0

 220 03 مختبر انترنت 2

 ICT 2 22مختبر  2

 22 2 مختبر تعلم إلكتروني 4

 020 2 مختبر تعليم مستمر 2

 22 2 مختبر مكفوفين 3

 3 4 مختبر وسائط 2

 0326 667 مجموع المختبرات والحواسيب فيها  

  

 أجهزة الحاسوب الستخدامات غير المختبرات

 0283 حاسوب لالستخدام اإلداري 0

 1 حاسوب لتوقيعات دوام الموظفين 2

 1 حاسوب الستخدام المستودع 2
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 6376 العدد الكلي ألجهزة الحاسوب  

  

 الخوادم )السيرفرات(

 022 خادم )سيرفر( في الفروع 0

 42 خادم )سيرفر( للمختبرات في الفروع 2

 665 العدد الكلي للخوادم )السيرفرات( في الفروع  

 
 لألبنية في مجال البنية التحتيةخامسًا: 

 
ًس ه عضا عاا ااًعس ةإلةع  فل  عضا ععععععع ًس اةاق اإمعس ة ااقعح نعفل  عاا ًإععس ة ااقعت نعأفلاقعاعتس  ًسمعإة ا إ،قع لإالعةااععاا
ًارعإفا عا فسعمعاععفائقعس  ا امعس اة إ رعإ ازازعس فائقعس لسحاقع أللارقعس الهةاقعإس االهةاق َع  ا ًإ قع  اا اقعس  ا اااقعةسعس اا ااًعس ض

ًإععس ة ااقعس ات  ةقرع ًإععس ة ااقرعةالعفلمعحللسنعا عس اف لسع تلاقعة ًا نعح نعتلا  عحللعآتًعا عسألفلاقعسإس ع  ة إا عازسلعس االعة 
ًاتاقعح نعتلص  سمعس اف لسع، لمعأفل ًةع   ًةرعإفلظ ًس ه ع، ةقأإعسإللس لس ًإععس ة ااقعإس  ًةعل نعس ا مععاقعة رعلامع،  عحللع7002اس ية

ًةعلاله ع ًإعرعفاف غع(33)س اف لسعس اس ية ًسمعإس ة ع لإحمعا عفا عسإللس ًبعا عا اإ علال ًععافلنن ًةعتةا  سعف غعةسعذ كعس ا معا عاا أة
ًللس. عأ

ع
ًةعاععتلالعسععععععععع ًةعسلتة ض نعا لإظ نعل نعف غع) اف لسعس اا إ،قعا،  عس اس ية ًإععإ)عاف  (ع8سلتةضعحللعسألفلاقعس اس ية (ع8  ة

ًسمعس ا اقعإا لا  ه رعإةسعس ا مع ًإع20معف غعحللعس اف لسعس اا إ،قع  ة ااقع)ع7070اف ٍ ع ملس رعةسعلا ع(عاف ٍ عاا إ،قعإااغإ قع  ة
ًصعس االعل  ا نعح نعسس ،ا لعتلا  عفااقعسألفلاقعإللالعس اا إكعفللعس اس يةًعف  ، ال ًسللعا الاقعةسعتلة زعراة هذهععإللع معتلة زعا

ًاع ًسةقعس  اس اا  عس ا عسلا،معح نعاس إىع رًإ  اف سع  لةاذعرعاععإةإلع إة عاس اااقعس اس للةعةسعس ة ااقعسلا، س نعإسضل نعرعهذسعس  رًإ
ًةعس ا اقعةسعل لع إةًعس  اإالع ذ ك. ًإعع افلنعسإللس عاا

 
 في مجال خدمة المجتمعسادسًا: 

ع
عاؤسس معس اة اععععععععععع عس  سع ل  ةه  ً،زعس  ا امعس اس اًعإتلاقعس اة اععفإحلسلعس ،إسلًعس ةلاق عس ة ااقعا عتالعا سعة اإم
ًسئل  ًاقعإسإلسا ة معسألإ اقعإس تلاقعسية ا حاقع، ةقعا ًافاقعةسعس  غ معإس ل سإبعإسألحا لعسإللس ًسمع ل ً،زعح نعحالعلإ رعلامعااالعس ا

ًه عا عس  ًفاقعإغا ًسمإس   ًسًعس ة ااقع س ح معالللةعا عس االععرلإ إال عس لف إا معس اهلاقعس  سع ل سبعل ة معس اة اعرعتض ةقعت نعتل
ًر نعس ذصعااإمعف عر فقعس ة ااقع تلاقعاة ااهمععس  رإحس ع ًل نععفإصة عا ً عا عس ة ااقرع،ا ع ا العة ااقعس المعس اة إلقعلظ ا نعا    ت

ًىعإذإعصإص نعس ةالعحللع،فاًعا عس ر فقعا عهذسعس لظ مرعإت  ال عإسإلحة  سمع  ر فقرعلامعا صعأفل  عس اهلس عإذإاهمرعإأفل  عسألس
ًةعا عس ر فقرعإللع مععرس ت صقعس ل ة م ًةعإع فًعل سإبع  ا،ةإةا عةسع،لعا عةًعاتع  لاتإس ةئ معس ةاا ًسمعسهللعإس فا س ت العإل ف معإعع

ًإععس ة ااقرعإهل كعتررعإللا  عاثلعهذهعس ات فإةلا عإغزة ًسمعأةةسععًسمعةسعةااععة ًإعع، ةقرعلامع ضمعهذهعس ات ف هزةعةااععس ة
ًاق ًساجعت صقع ذإصعسإلح لقعس فص ًساجعلإسسابعاةهزةعفف ًسالع رف حقعا عال  ةإل عا عإث ئقرع،ا ع مع إةاًع JAWS)ف (عإاس رًعف

ًسالعإحالعأ،ثًعا ع)900أ،ثًعا ع) ًةعل سإفاقع20(ع،  بعارفإععف غقعف ع  ر فقعذإصعسإلح لقعس ل سإفاق.(علإ
ع
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ًس،ز عس ا عة ااقعس المعس اة إلقعةسعتلاقعس ة اعع العأاض ن ًزةعةسعةهإلعإلًإ  لل ا عرعلامع مع إةاًعاس  ا اااقعس ا لا قعلارقعف 
ًىعارفإحقعفهلمع لسا عس  ا امعةسعس ال رقعس اهااقيةهزةعل سإبعإا، فقع  ضا عا، فقعتفع ا اةهزع ًإلاقعإأت اثل:عاس ةًعار ععر ، 

ًمعس اس هلةق ًةعع،ة  سمعس اا اا عةسعس الس ًافاقعإ ازازعلامعس  عرةسعس ت الرعإسألغإسًعإرإف مرعإس االعح نع ًسمع ل رإععحفًعلإ
ًسمعس االعس ةا حسعا عتا ً،قعس اف بعةسعهذهعس لاامرعف إلض ةقعتإاه  ًس ه علعاا   نع ا،ا عس لس  عةسعهذهعس ال رقعإ لسا عاه 

علعس ل سإب.ةسعاة 
ع

عةاه عععععععع ًك عأإع ا  عس  سع االه  ًزسنعا عتالعسأللارقعس ا اللة عف  عسه ا ا ن   النعة ااقعس المعس اة إلقعفتلاقعس اة اععإ إ اه 
عف  اسؤإ اقع ة هعس اة اععإس إر عإس اإسر رعةا لظع اللعسأللارقعس  سع اإمعفه عس ة ااقع، يل ة يمع ً،قعة ح قعا عاإلععس ااًإ اا 

ًةعإحالعسألمرعإس ،ثاًعا عس ال سف معس إرلاقعإسية ا حاقرعس إرلاقرع،ا ًضعإاإمعس اة ًشإمعسأل ًسمعس  إحاقرعإس إ رعةضانعح عال ض
ًعس  ًسمعس  سع ل لشعس الالعا عس اإسضاععس اة اااقعإس ا ااقعس سا ساقعس  سعَ ه م عس اة اعرع،ا ع  سه معفاا اقع رإا ًسمعاإس للإسمعإس ال ض ه 

ًابعا عتال ًضعس ةلإلع)عإس  ل ًةاقعس اإةهقع  اة اععإس اؤسس معح نعس سإس .ععاا (عأحلسلع4س  ا امعس اس اًعةسعا نعس اة يمعس اا
ًسسسععسا لسأللارقعس  سعل امعفه عس ة ااقع ث معلامعاظهًعس لةمعع7029/7070ت نعس ا معع7027/7023أحإسمعا    اقعالذعس ا معس ل

ًسنعأإعغاًعاف اًس ،فاًع  لا ر معس  سع سهمعةاه عس ة اا ًسةععةسعلةمعهذهعسأللارقعإس ةا  ا معةقعتسه ا نعاف ا ًغمعا عس   سعرعح نعس 
ًةعفسفبعسأل ًإل عس  سعأس سلإسمعسألتا ع.، ةقعظا ه عح نعس ار ح مف امعزاقعس ا  اقعإأزاقع،إ

ع
 1316/1313 – 1311/1313(: أعداد األنشطة التي عقدتها الجامعة أو شاركت فيها للفترة 2جدول )

 0263/0202 0267/0263 0262/0267 0266/0262 0263/0266 0265/0263 0263/0265 0260/0263 نوع النشاط

 21 22 17 اتفاقية واتفاقية تعاون
21 21 32 32 20 

 86 76 103 احتفال
21 42 28 21 4 

 85 70 83 دورة تدريبية
002 021 01 2 2 

 53 86 56 لقاء
13 044 01 2 4 

 28 45 42 مؤتمر 
28 22 22 22 02 

 22 25 18 معرض
00 04 0 0 1 

 64 64 85 ندوة
32 33 01 2 01 

 126 145 189 ورشة عمل
020 080 24 1 02 

 64 114 133 أنشطة اجتماعية ووطنية
008 023 42 48 81 

 23 29 32 أنشطة علمية
22 203 40 81 80 

 257 262 329 أنشطة أخرى
021 222 22 21 43 

 829 938 1087 الكليالمجموع 
736 6527 356 335 073 
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 31/1/1312-1/6/1311لجامعة القدس المفتوحة للفترة  اإلستراتيجيةمنهجية إعداد الخطة 
ًس اةس ع ًةعس  ترارسرعإعسح ا لسنعح نعاا ااًعةإلةعس  ترارعسيسعععع  ًسسععععقعسيل ا ة معس  سعل امعفه علسئ س اسععععع للةعإععرةإس ةإلعسعععع ل لسنعت نعل

ًاععقعإس ةلاععقع،عع ةععقعةسعس ةعع ااععقت نع ًةعس ةإلةعفعع   اعع إ عاععس إلععلسمعسأل،عع لاااععقعإسإللس إةاعع نع ااعع ااًععرل عع ئجعس  ااامعس ععذس سعس ععذصعلةععذ عع علسئ
ًفاقعس  سعرإعس  سعاا اله عسس ةإلةع ًس اةاقس ترقعةالعأ حلمعلظ معس  ا امعس اة إ رعًمع  ائمع ل لعس ة اا معس ا ًسفاقعسعسإلسععععععععععععع   ة ااقع 
ًةععس اعععلم ًةعإا ععع فاعععقعحا اعععقعس  ترارععإلسععععععععععععععععبرع32/8/7072-2/9/7073س اة إلعععقع  ة  ًس عحاعععلعتلس س الهةاعععقعس اا اعععلةعةسعتة

ًس اةسع ع:قس    اعسمإةقعس اس ًعح نعسيس 
عع

 :ًاًع ااامعسأللس عس لهع ئسع  ترعقععأواًل ًس اةاعقح نعأثًعل ع ئجع ا ع7028/7029-7022/,702س ثع لاعقع)عسإلسعععععععععععععع  ل معاة معةالع(
ًسًعا ضا عس  إةاه معس ا اقعفاي عس فل عف   لضاًع  ترقع ًس اةاقسألال  عفإصلسًعل  س ث  ثق.عسإلس 

 :ًئ سعععععقعأ.عل.عتح لةععثانيًا ًس اةسعف ًئامعس ة ااقرعإفاضعععععإاقعلإسف عإاسععععع حلا رعسعععععااًعس لةلص اععععع،العاة معس  ترارعسيسععععع  /ع
ًئاسعععععقعةسعس ة ااق ًئاسعععععق4)عمحالعةالرعإلسععععع ،ا لعا عفلسئ عس اة معس سععععع فقعإااث ا عح عس اا لسمعإس إللسمعس  ع(عسة ا ح مع

ًسضعععععععععا نعة ها نعإسإع ًسمعا ف حلةعة  ًةعرعلفلعسيل ه  عا عتحلسلعس ترقرعح نعة  ً عإسإلغاقعس  سعاعععععععععهل ه عة  ًسنع ل  قعس رإس حلسلعتلظ
ًإل عي  سألحا لعس ار إفقعإللة زعس ترق.عس ،ا لس ترقعفسفبعة ئلقع،إ

 :ازعح نعال لاععععقعس  إةاه معس ا اقع اة معسألال  عفلأعثالثًا،ً ًس اةسعإ إةاه مع ةلقعس  ترارعسيسعععع عاة معس  ترارعحا  عف   
حلسلعسإلر ًعس ا معإلحلسلعس تر ععرس الفثاقعح عاة معسألال  عس ةلال ًئاسعععععععقعس  سعاةبعأ ع  صعععععععلىع ه عقرعإ لسً عإس  معس اضععععععع ا عس 

ًل قعس ااف قرعسح ا لسنعح ًسمعس اة ااا عإعس ة ااقعةسعس ا اا ااًععلا رعس  ا امعس الاجرعإح نألظ معس  ا امعس اة إ عإععيعسعععاا  نعتف
ًس اةسرعإللع مع ا،الع ةلقعةلاقع ا  فاقع إصا معس اة معإ إةاه   ًسسع ةإلةعس  ترارعسيس  حلسلعفاي ع لةاذعس ل  معإس  ل العإس 

ًل مع إث ئقعس ترقعا ع ًس اةاقسإلسمعس اا   .ععألار ه إ لساقععسإلس 
 :ًسعععععععععععععع  قعإس اامعإ ل ا عرابعًا ًؤاقعإس  ًسةاقعس  ًس اةسعه ل امعس  ةلقعس ةلاقعفا إ الامععرفل  عح نع إةاه معاة معس  ترارعسيسعععععععععععععع 

ًل معفايله  ًضه عح نعس اة معراا  ًسًعإععرال لا ه عإ للاثه  ع؛إح ل ًلقعس له ئاس  ع.قصاغ ه عس اا 
 :ًس اةسعح نععخامســًا ًئاسععقع  ة ااقعحالعاة معس  ترارعسيسعع  معس ا اقعسعع ل لسنعت نعس  إةاه سع للالسنعح ا نر للالعس  إةه معس 

ل ل اة معسألال  رع ًئاسقع  ترقعس ا لاقععمةالعل  ً،ازع عس    اق:ععا ضالقنعثا لاقعاة يمع   س ال ًإ
ًاةا . •  س ت
ًساجعس  ا اااق • ع.س ف
ع.س فلمعس ا اس ع •
عس  ة حلعس اة ااس. •
ًلعس ة ااقعس ا  اق. • عاإس
عفائقعس  ا امعس الاجعإس تلا معس رافاق.ع •
عس تلا معسأل، لاااقعإس  الاقعس اس للةع   ا امعإس  ا م. •
ًسمعس اا لاقعإس  لظاااق • ًةعس ةإلةعإس  اازعةسعفل  عس ال ًس معتلس  .اا 
 
 :ًس اةسعإ إةاه  عم ة، ععســادســًا ًسسععقعسيل ا ة مع س  ةلقعس ةلاقعفا  فاقع إصععا معاة معس  ترارعسيسعع  إلإععفل حلسلعا سععَ ةعأإ اقعس 

ًل مع ألهلسمع مر ًعس ا مع  تر ع ًس اةاققرعلامعحا معس  ةلقعح نعإضععاا  ًةاا معس    اق:سعسإلس  عس ل لسنعت نعس ا
ًس  قعإس اامعس س فاقع  ة ااق • ًؤاقعإس  ًسةاقعس  ًه عه إ ل ا عرا ًل مع  رإا  .إإضععاا 
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ًسسعععععععععقع • عس االععل ة مل ًةمعح نععرةسعس ة ااق، ةقعال ًإ ًةعع للاث ف يسععععععععع ل لعت نعل  ئجعس  ااامعس ذس سعس ذصعأاععععععععع   ترارعسلسئ
ًفاقرعإعس ةإلةإع ع.إةا نع اا ااًعسي ل لعس ا مع  ة اا معس ا

ع.لس عس ترقعس س فاقأل  ئجع ااامع •
ًس اةاقس  إةاه مع • ًس اةسعس الفاقعحل  س ا اقع اة معسألال  عسإلس  ع.عإ ةلقعس  ترارعسيس 
ًس اةسس  إصا مع • ًلةعةسعال ضًعة س معاة معس  ترارعسيس  ع.س إس
ًفاق • ع.ل العس  ااامعس ذس سع اؤسس معس  ا امعس اة إ عإس  ا امعح عفالعس ص لًعح عس ل لعس ة اا معس ا
ًةاقع •  .SWOTل  ئجع ل العس فائقعس لست اقعإس ت 
 
 :ًحاقععسابعًا ً عف ألهلسمعس ة ًس اةا معس  اغا اقعيإسل امعس  ةلقعس ةلاقع،ذ كعفإحلسلعاا  ع:  اقإةقعسآل اقعس  ح نعس 
ًةاقع • ًس اةاقح نعاس إىع،لعهلمعا عسألهلسمععSWOTتلة زع ل العس فائقعس لست اقعإس ت   .سإلس 
ًس اةس ع • ً،ازعسيس  ًلةعع للالعلا رعس   ًةاا معس إس عحاه.أح نعاس إىع،لعهلمعا عسألهلسمععف يس ل لعت نعس ا
ًحاقعع ،لعهلمعا عسألهلسمع • ًس اةاقصا غقعأإ اقع ألهلسمعس ة ع.سإلس 
ًئاسق. • ًةاا معس  ًحاقعفةلصعالىع إسةاه عاععس ا عضفرعصا غقعسألهلسمعس ة
ًئاسعععععق • ًةاا معس  ًحاقعف يسععععع ل لعت نعس ا ًس اةا معس  اعععععغا اقع ألهلسمعس ة قعس اا ااًعإف  صعععععاغقعس  سع ضعععععا ع لااعرإضععععععسيسععععع 

ًاقع صا غقعس  ًإ ًحسعس ض ع.SMARTهلمعس ة
ًل مع ال • ًحاق.أللس عس اس هلةقع ،لعهلمعا عسألًسمعسإاقعاؤا عظصا غقعاا   هلسمعس ة
 
 :إلعثامنًا ًضعععمعا سعععَ ًس اةسع  ال لاعععقعإس  الالعإس  رإاًرعح  ع ،إ عأإصععععنعس اة معفيعةالةعسإلر ًعح نعاة معس  ترارعسيسعععع 

ًاقعحالعاإساقعس تاسعاقس ترقع ًسمعس االقع ضم عرعاععس  إصعاقعفاالعإ ًاع ال لاقعسإلر ًعاععأر قعااث ا عح عس اس إا معسإللس
ًا،ق.ع إااث اعرإس ةلاقع، ةقعةسعس ة ااقعإسأل، لاااق  ح عس ر فقعإس اؤسس معس ا اقعإس ت صقعس ا

 :ًاعتاسـعًا ًسضاقعسحالععقحالعإ ًاقع، ةقة  ً،قعس اس إا معسإللس ً،قعااث سعس ر فقفاا  اؤسس معإحللعا عس عررعف إلض ةقعت نعاا 
ًا،قعس ا اقعإس ت صعععععقرع ًاعععععقع اععععع،الع ة  علر حاقإللعع.هلمعال لاعععععقعسإلر ًعس ا مفس اعععع  ال لاعععععقع،لعهلمعا ععرسلفثقعح عس إ

ًس اةاقرسألهلسمع ًحاقأإا عالفثقعحل عا ععسإلسعععع  ًساجعحالع لةاذاقرععرهلسمعة ًاععإف ًسمعإااععععع  لعفا عسععععع اًعس  إسصعععععس،ا عإاؤاععععع
ًسللعس  ةلقعس ةلاقعإأحض  ع ًةهذهعس  ة  عل نعس ا ًةعا َسإلعسألتا ًس اةاقةعس ترقعا عف إ ع.سإلس 

 :عل امعس  ةلقعس ةلاقعفإحلسلعس ا عععاشـــــــرًا ًس اةاقإلةعسألإ اقع  ترقعسععععععععععَ للمعس ار حاقعس  سعلعس  لةاذاقرعا ضععععععععععالقعس تررعسإلسعععععععععع 
ًلق ًساجعسألسععع سععاقعس اا  ًاععإس ف ًا،قعةسعس  لةاذرع اعرس ااعع  ًئاسععقعإس ةه معس اععع  إزااه ع ًعت نعصعععف إلضععع ةقعت نع للالعس ةه معس 
ًاقع ًسسععع ه عإ الامعاعإسأل، لاااقح نعس اسععع إا معإس إللسمعسإللس ًئاسعععقعةاه ع ل ًل  ه ظ  إعل إس ةلاقع، ةقعس الللةع،ةه مع عره عإاا 

ًاقع   لةاذ. ًإ عإ للالعسألرًعس زالاقعإس اإسزل معس ض
 :ًسةاقععالحادي عشـــر ًئاسعععععقعإس االاقعح نعس ا عس  ةلقعس ةلاقع فالعا إلةعس ترقعت نعاة معمًةاعإلةسعععععَعاالظ معس ةه معس  عا سعععععَ

ًس اةسع ال لا ه  ًةاه عت نعرس  ترارعسيس  عح ا ل. يفاة معسألال  عاة معس ة ااق؛ع ال لا ه عإس  إصاقعت نععإس  إصاقعف
 :ًسًعاة معسألال  عس ترقرعتفالععالثاني عشـــــر ًةعس  ترارععة امل ًئاسعععععععقعا  معف إزاععس اهإس ةإلةعلسئ إةقع نعحح نعس ةه معس 

ًل اجعس ا  فاقعإس االعح نع لساقعس تررعس  لةاذاقع هذهعس ةه م. عف
 :ًاًعسعععععععالثالث عشــــر ًئاسععععععقعةسعس ترقعفإحلسلع ا  ًةعس  ترارععرسععععععلإاق اإمعس ةه معس  ًةاه عت نعلسئ علعألصعععععع هاإحةسعإس ةإلةعإ

ًاًعسأللس عس سلإصع ساًع لةاذعس ترق؛عأسعفإععا عله اقعس ا معسأل، لااس ًس اةسع  ع؛إلحلسلع ا ًةاقع اة معس  ترارعسيس  عرال لاق 
عًةا عت نعاة معسألال  ع اح ا ل.عم عإا عثَع

ع
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 اإلطار العام للخطة االستراتجية لجامعة القدس المفتوحة
 6131/1312لى إ 1131/3131

الهدف و  وفقًا لمحاور التركيز االستراتيجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلميSWOT) ) تحليل االحتياجات أواًل:
 .1333الرابع من أهداف التنمية المستدامة 

 محور الجودة والنوعية: .1
 نقاط القوة:

 إةإلعلظ معإسا سقع  ةإلةعةسعس ة ااق. .2
 عاا العس اة إعإةإلعل الع   اإامعس ذس سعت صعف   ا امع .7

ًفاق ع.ا عس ل لعس ة اا معس ا
ع .3 عإةإل عاا ال ًس  ع  ترقعتة عس ة ااق عةس اايسم

ًسمعذسمع ً،قع ، ةقعسألر ًس اةاقعاضا عافلأعس اا  سإلس 
ع.س ص ق

ًس عاا الإةإلع .4 ًفعتة    اإامعس اؤسسق.قعس فاقعإ ة
عس الظا مع .2 عااظم عةس عة ح ق عإحضإاق عحال م إةإل

عذس عس ا ااق ًإسفر عإس  عف  ة اا معإسي ل لسم عس ص ق م
ًإلسإس  ا امعس اة إ عإع  .س  ا معسإل ، 

ًاةا  ., ع.إةإلعإللةع ا  فاقعس ت
ع

 نقاط الضعف:
عفاضع .2 عةس ًام ع ل عهائق عأحض   ع إسةً عةس لاص

 س  تصص م.
ع .7 ًاةا عس للاقع إصامعس ع، ا لسحلم  تص ئصعس ت

 ح نعاس إىعس  تصص م.
عس ازاقع .3 عس ذس اق عس ا  اق ًل عفاضعس اإس ع،ة اق ضام

    رإاًعةسعاة يمعس االعس ات  ةق.
ًساجعسأل، لاااق.   اإامععحلمع إسةً .4  ف
عألحض  عهائقع .2 ًة إةإلعل ةقع   لااقعس اهلاقعس اس ا

عةسع عس ةلالة عإس اس ةلسم عسألس  اب عإةق ًام س  ل
 ق.رعإس  تصص معس للااإس الاجعاة لعس  ا امعس اة إ 

ًافاقعل ئاقعح نعأس معل  ئجع اإام ., عحلمعإةإلعترقع ل
 سأللس رعإس  ل العس إظاةس.

عالحا نعفاا ااًعاللللاإذ ع اازع فلسعس ة ااقع حلمع .2
ًةااق.  لا معا

ًسساقع، ا لعحلمعس .8 ًسمعإس ال هجعس ل حا اقع للامعس ااً
عس اإس،فقع  اس ةلسمعس ا ااقعإسل ا ة معسإقعس اال.

 الفرص:
ًفاقع   اإامع .2 إةإلعلظ معاا العا عس ل لعس ة اا معس ا

 اؤسس معس  ا امعس اة إ .س ذس سعةسع
عإةإلعهائقع مح ا لعإس ةإلةعع اؤسس معس  ا امعس ا  س .7
ًفاقععإةإل .3 عس ا عس ة اا م عاع عس  ا إ  تا، ل م

 إس ة اا معسألةلفاق.
ل اااقعإلإ اقع  رإاًعس فلنع .4 ًساجعلحمعال اقعإس   إسةًعف

 س  ل اقعإةإلةعس  ا امعس ا  س.
ًاةا .إةإلعحللعا عس اؤسس معس  سع النع .2  ف  ت
ًسمعا علفلعفاضعس اؤسس مع،  فلإكعةسع ., إةإلعاف ل

ًسمعس  اغالعس ذس س.   اإالعاف ل
عإةإلعفائقعالةزةع   ا امعس الاج. .2

 التحديات:
عس اة إ ع .2 ع   ا ام عإاا ال عاللم علظ م عإةإل حلم

 ة سرالا ن.عإس الاجع
حلمعإةإلعلظ معإرلسعأإعتل ااسع  صلامعس ة اا مع .7

عإس ةإلة.إةقعاس إا معسأللس ع
عةسع .3 ًسم عس  رإ عس اس ةلسمعح نعصاال عةس ًع س  س 

 .فاضعس  تصص م
عع .4 عس إرلاق عس اا ااً عس اة إ عغا ب عف   ا ام س ت صق

ًإلسس  ا معسإلإع  ،. 
ًةعس إرلاقع لظ معس  اإامعإس ا  فاقع   اإامعضامعسإل .2 لس

ًساةس ع.س ا ائمعاععلظ معس  ا امعس اة إ عإس الاجعس ف
ع
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 لتحاق:محور اال  .1
 نقاط القوة:

عال ةظ مع .2 عةس ع  ة ااق عس إسسع ًسةس عس ةغ سيل ا ً
ع.س إر ع، ةق

ًإلقعح  اقع لظ معس  ا امعس اة إ . .7 عإةإلعا
ًلع .3 ًسمعس  سع لة ًةعات صقعف  ال هجعإس ااً إةإلعلسئ

 س ة ااقعف ي اةه .
ً،زعس  ا امعس اس اًعإتلاقعس اة اع. .4  إةإلعا
ًسس معس ا ا . .2 ًل اجعس ل  سح ا لعف
عا ., ً،ز عا ع  ،لإ إةا عإةإل عإا رًإ  تصص

 س اا إا معإسي ص يم.
ً،زع   ا امعس  .2  .ًلاسإةإلعا
ًس،زعفلثاقعا تصصق. .8  إةإلعا
ًلمع ا اااقلل ةعفمعإةإلع .9 ًئاقعحفًعسألل   .ا

عإةإلعلظ معس .20 ً،زصعاإثإقعإلظ معا رًإ ا ل ل معا
ع ضفرعس ااا معإس  سةال.

 نقاطا الضعف:
ًافاقعإ يها اقععلاصع .2 ًساجع ل اص نعاصااقعتصا الاقعف

ًاةا . ًةعع،ة ا معس ت   
ًسماععس  إسصلععضامعللإسم .7  سإقعس اال.عأر
ًاساقعةسعفاضعس  تصص مع .3 لاصعأحض  عس هائقعس  ل

ععس للااق.
عضامعسإللف لعح نعفاضعس  تصص م. .4
ًله عس ة ااق. .2  اللإلاقعحللعس  تصص معس  سع ر
ع ., ًسمعحلم عإس ال عسإلا، ل م ع  إظام عسألاثل سيس غال

ًساجع تلاقعس اة اعععس اإةإلةعةس  صاامعإسس للسمعف
  إس،بعس اس ةلسمعس ا ااقعإسل ا ة معس سإقعإس اة اع.

ًةع .2 ًس،قعاععس اؤسس معس ال ظ ضامعاس إىعس  لساقعإس ا
 ةسعاة لعتلاقعس اة اع.

ًساجعلحمعس ر فق. .8 عف  لصًإ
ًلعس ا لاقعس ا ا اقعف أللارقعس االهةاق. .9 عضامعس اإس

ًاععفل  عس اا .20 ًسمعس اا إ،قع  ة ااق.حلمعت، ا لعاا   عً
عس ة اااقع .22 عس فائق عةإسلب عفاض عة ذفاق اللإلاق

س االهةاقع  ةئ معس اف فاقعس  سعأصفلمعر غاقعح نع
ًاق. ً،افقعس ر فقعس اا ع 

 الفرص:
 إةإلعلحمعل،إاسعإاافسع  ة ااق. .2
ًإع زسالعسيه ا معف   ا امعس اة إ عإع .7 ال ا نععلسس  ا معسإل ، 

ل ااا نعإلإ ا ن.  إس 
 .ا  سس ر بعح نعس  ا امعس عزا لة .3
عس اا إا مع .4 عإألظاق عس  ،لإ إةا  عإ إسةً سل ا ً

 إسي ص يمعةسعس  ا امعإس  ا م.
ًةعس  ا امعس ا  سعإع .2 لظ مععح ا لس فلمعس ا اسعي إةقعإزس

ًإلس.   ا  عمعسإل ، 

 التحديات:
ًاةا عةسعسإقعس االع .2 ًصعس االعس ا  لقع  ت ل قعة

 س ال س.ع
ع .7 عس  ل ةساق ً ة ع عسأل، لاااقعس ًساج عس ف ع ة لم ل اةق

ًإلقعا علفلعس ة اا معس ال اقعإسإلل اااق. عس ار
عس اؤسس مع .3 عإفاض عس ااغ ا  علر ع ع افل ضام

ًفسع  ًسااقعةسعة سرا عإس ا  معس ا ًة معس   ا امع ات
عس اة إ .

ًله عاؤسس معفل  ع .4 ًصعس  يهالعس  سع ر اللإلاقعة
ًسمعإس  لااقعةسعس اة اع.  س ال

ع .2 عترق عإةإل ًة معحلم عات عإ إةا  ع ضفر إرلاق
علر ععس  ا امعس ا  س.
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عال ةسا عال ا ا عسإس عح نعصاالعس  ا امع ., ظهًإ
ًأسسعأإعسألةاسعةسع س اة إ عأإعح نعصاالعس  إسععس 

عتلا معس  ا امعس ا  س.
 

 محور البحث العلمي: .3
 نقاط القوة:

 ا تصصقعال،اق.ح ااقعإةإلعاةامع .2
لمعس  لظاااقع  فع  فائقإالةزةعإةإلعسا س معلسحاقع .7

 س ا اس.
ًةاق. .3 ً،زع  ًس،زعفلثاقعل ائقعإا  إةإلعا
ًلاس. .4  إةإلعاس إلععال إىع
ًس اةاقع .2 ع. ااقةسعس ةع  فلمعس ا اسإسضلقعإةإلعتس 

 نقاط الضعف:
 سلتة ضعس اإسئلعس ا  اقع  فلمعس ا اس. .2
عضامعس ة لبعس  رفااسعةسعاة لعس فلمعس ا اس. .7
ع .3 عاع ًس،ق عإس ا عإس  لساق عس  إسصل س اؤسس معضام

ًةاق. عس فلثاقعس ال اقعإس ت 
ًسمعس فلثاقعس اإس،فقع  اس ةلسمعإس للسثقعةسع .4 ضامعس ال

 س اة يمعس ا ااقعس ات  ةق.
 ا، لا معس ا لاق.سإلفسفبعا عضامعس لإسةزع .2
عاللإلاقعس  ا إ ععإس  لساقعاععسإقعس اال. .,

 الفرص:
ً،ق. .2 ًاععس فلمعس اا  ًساجعلإ اقع ه معفاا   إةإلعف
ًس اةا معس  ا امعس ا  سعف  فلمعس ا اس.سه ا مع .7  سس 
ً،زعح نعس .3 ه ا معألظاقع صلامعس ة اا معس ا  ااقعس ا

عحل صًعس فلمعس ا اس.
ع

 التحديات:
ضامعسح ا لعس سإقعس ال سع)س اؤسس معس ال اق(عح نع .2

ًة مع  س فلمعس ا اس.ات
ضامعس اإسزل معس اتصصقع  فلمعس ا اسعح نعس اس إىع .7

عس اإاس.
ع .3 ً ة ع عس ا اسعس عس فلم عاة ل عةس عس ال ةسق اس إا م

ًى. ع  اؤسس معسألت
ع

 التعليم التقني:محور  .2
 نقاط القوة:

عال ةظ مع .2 عةس ع  ة ااق عس إسسع ًسةس عس ةغ سيل ا ً
ع.س إر ع، ةق

ًإلقعح  اقع لظ معس  ا امعس اة إ . .7 عإةإلعا
ً،زعس  ا امعس اس اًعإتلاقعس اة اع. .3  إةإلعا
ع .4 عإا رًإ عا تصص ً،ز عا   ،لإ إةا عإةإل

 س اا إا معإسي ص يم.
ًئاقعإةإلع .2 ًلمع ا اااقلل ةعفمعا  .حفًعسألل 
ًس،زعفلث ., عاق.إةإلعا

 نقاط الضعف:
ع .2 عس ا لاقعاععع،ة اقحلم ًل ًساجعاس إىعس اإس ا ر ف معس ف

 س اا ااًعس اهلاقعذسمعس ص ق.إةقععس  الاق
ع   ا امع .7 علإاق ع ل اق عفلاق ع فل   ضامعسإلا، ل معس ا  اق

 س  الس.
عةسعس اة يمعس اهلاقععل ق .3 عس ،ة  ة عح  اق ًسمعس ةلاق س تف

 غاًعس  ا الاق.
 .حا لألس  لساقعإس  ا إ عاععلر ععسلتة ضعاس إىعس .4
ًساجعس  ا امع للالعحلمع .2 ًاقعإسضلقع  رإاًعف ًرقعر ت 

 س  الس.
ع
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 الفرص:
عإةإلع إة عل،إاسعللإعلحمعس  ا امعس  الس. .2
ًساجع اإالعإ ا إ علإ اقع .7 ع.   ا امعس  السإةإلعف
عس اهلس .3 عس  ا ام عللإ عس اة اع عس ة ه م عةس عس  غاً

ًمعلحلسلعس ر فقعس ا  أالعإ زس  اق.اهلس اا عف  الس
ًساجع .4 عف عح ن عسيل ص لاق عس ار ح م عر ب زا لة

ًه عس ل  اقعإس اس اف اق. ًعس  السع ،إسل  س  يهالعإس  رإا
ًس اةفقعإسا س معإرلاقع   لااق.عإةإل .2 عسس 
ع

ع
ع

 التحديات:
ًةس. .2  حلمعسل ظ معس اس حلسمعإضامعس لحمعس ت 
ًاقعةسعة سرا . .7 ً ة ععاس إىعس ات رًعسيس ثا  عس
ًسس معسل ا ة مع .3 عل عإةإل ع  ،ة  سمعس  الاقعحلم للااق

عح نعس اس إىعس اإاس.س ار إفقع
حلمعإةإلع افاكعإ لساقعفا عس تررعس اإااقعإس ة ااقع .4

عإس ار ععس ت ص.
عس ةهإل .2 عإ ا م عس ا  اق عاعس إرلاقعس  ل ةساق ة لعةس

ع. رإاًعس  ا امعس  الس
ًاقع  اؤسس مع ., ًسمعس  رإ اللإلاقعس سإقعإضامعس ال

 س ة سرالاق.
ًسًعس سا سسعإحلمعإضإ عسألعحلم .2 ع س.ةقعس اس افسيس ا

 

 محور اإلدارة والحوكمة:. 5
 نقاط القوة:

ًةع .2 ًعإس ال ًؤىعإسضلقع   رإا إةإلع،ة ا معلا لاقعذسمع
ًة.  ح نعس سار

ع .7 عةسعإةإل عإةلاق ًاق لس عإس  عأ، لاااق عإ ة   اة  م
 س ة ااقع  ا  فاق.

 إةإلعلظ معا  سعإ، لًعا  سعا تصص. .3
ًةاق. .4  إةإلعإللةع للاقعا  سعلست اقعإةهقع للاقعت 
ع .2 عألظاق ع غرسعااظمعإع إةً عاا الة ًس سمعإ إسئ  ة س 

عإاة يمعس االعةسعس ة ااق. عال ًإ

 نقاط الضعف:
 اًعس لإ،اق.حلمعإةإلعلظ مع ا  فاقع رفاقعاا ا .2
ًسمعس اهلاقعإس  رفاا .7 قعةسعاس لاصعةسعفاضعس تف

ًاقعإس ةلاقعس اس ةلة.  فاضعس اة يمعسإللس
 ل ا  اقعاا إاقعس  غااًعس  سعللع للمعألا ل ن.س .3

ع

 الفرص:
ًسمعةسعس اؤسس م. .2 ًساجعلإ اقعلسحاقع فل  عس ال  إةإلعف
عاف ل ع .7 ع  رفاق ًسحاق عإ عات صق عإرلاق عهائ م إةإل

عس لإ،اق.

 التحديات:
 لاصعس  اإال. .2
ًساجعس لحمعس لإ اق. .7   ذفذبعف
عفهذسع .3 عس إرلاق عإس ضفر عس  إةاق عألظاق عةس لصًإ

عس اي .
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فـــــي  مجلـــــس التخطـــــيط االســـــتراتيجيتوصـــــيات مجلـــــس األمنـــــاء و لعامـــــة الســـــتراتيجية التوجهـــــات اثانيـــــًا: ال
 االعتبار المستجدات والتحديات المستجدة:اجتماعه األول مع األخذ ب

 رعععععإاًعس فائعععععقعس ة اااعععععقعس ة ذفعععععقعإ ازاعععععزعس ال ةسعععععقع زاععععع لةعااعععععليمعس  لععععع قعس ر فعععععقعإ تةعععععاضعااعععععليمع .2
 سيس ل، م.ع

 س لساقعس ا  اقعإ لااقعس اص لً.اس فلمعح عاص لًع  .7
ًساجعسع .3 ًساجعةلاعععععععلةعإةعععععععقع الاععععععع معس  ا عععععععامعسإعس ا ئاعععععععقع، لاااعععععععقعألس  إةععععععع عللعععععععإع رعععععععإاًعس فععععععع سععععععع للسمعفععععععع

ًإلسس  ا معس الاجعإع  .سإل ، 
ًةععاس إىع صلامعس ة ااق. .4   ازازعإ لسا عةإلةعس  ا امعإةإلةعس فلمعس ا اسعإ
ًإلعععععس إلس ععععع ا معس ازاعععععزع ل ةسعععععاقعس ة ااعععععقعإس  إةععععع عللعععععإعس  إسعععععععسألةاعععععسعفةععععع  عاسععععع ًع .2  عععععنعت  إصعععععإلعع، 

ًةسرع اعععععععع ع عععععععع عاعععععععع عأهااععععععععقعةععععععععسع ةعععععععع إزع ًععس تعععععععع  ًفاععععععععقعلإ عس ل ةععععععععقع   ةعععععععع س  ةااعععععععع معس ة سععععععععرالاقعإس ا
ًاععععععقعإسلتةععععع ضعس  ،عععععع  امرعح عععععنعأ عا عسإلاععععع،  ا معس  لظاااعععععقعإسإلل ًفعععععقعس  ععععععسعؤعس تععععععذعف يح فععععع ًع ااععععععامعس  ة

ًسععععععع معس ا  ااععععععععقع ًسحععععععع ةعس ااعععععععع ااًعإس اا  ًل عععععععقعس سععععععع فاقعإس ااععععععععلعح عععععععنعا ت ضععععععع ه عس ة ااعععععععقعتععععععععالعس ا
 س ال سفقعإللة  عهذسعسألاً.

ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
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 1316/1312إلى  1311/1313لجامعة القدس المفتوحة جية يإلطار العام للخطة االستراتاثالثًا: 
 
  :الرؤية

ًاععععععع لةعإس  ااعععععععزعإسإل ًسسععععععع معس ا اععععععع عفعععععععلسععةعععععععسعاةععععععع يمعس  ا عععععععامعس ةععععععع ااسعس اة عععععععإ "س  رعإتلاعععععععقعس اة اععععععععرعإس ل
ًةق". ًساخعا، لقعس ة ااقعةسعفل  عاة اععتلس لسعل ئمعح نعس ا معإس اا  إس فلمعس ا اسرعإ 

ع
 الرسالة:

ًاةا ع ًا عح ععععععنعس ال ةسععععععقعةععععععسعسعععععإقعس ااععععععلعس ال ععععععسعإسإلل ااعععععسعإس اعععععع  اسرعاعععععع عتععععععالعتحعععععلسلعتعععععع اععععععؤه ا علععععع ل
ًسععععععع معس  ا عععععععامعس اة ععععععع ًافاعععععععقعح عععععععنعإةعععععععقعأةضعععععععلعاا  ًساجع ا اااعععععععقعإ ل ًإلعععععععسعإلمعسإ عإأسععععععع  ابعس ععععععع ا  اععععععلامعفععععععع  ، 

إس  اععععع إ عةعععععسعترععععع ًعاععععع عس  ة حعععععلعس اة ااعععععسعس فلعععععمعس ا اعععععسع لعسإلسعععععه معس ة حعععععلعإس ا ااعععععزعةعععععسعاةعععععإعإس اعععععلاجرع
ًسح ةعأللمعاا ااًعس ةإلةعإس  ااز ًسمعس االاقع، ةقرعاععا ًسمعاععسألر ًس،قعإ ف للعس تف ع.إس ا

ع
 القيم التي تؤمن بها الجامعة:

ًساخعسإلاا  عف  اامعسآل اق:  ًس   ه عإأهلسةه رع االعس ة ااقعح نع رفاقعإ  ًؤاقعس ة ااقعإ   لااقع

 .ًا لةعإس  ااز  س 
 ع .سيل ا  عس إرلس  عإس اإاس 
 .ًص ًسراقعس  ا امعإ ، ةؤعس ة علااا
 .ًاق ًاقعسأل، لاااقعإس ة، عس ل
 . ًسمعسأللظاقعإس اإسلا عسل 
 .ًس،قعس اة اااق عس ا
 .ق،ً ًةعف  اا  عسإللس
 . ًا لص  ًأةعس  عس ا عسإلاا  عفلًإ
 .عس لزسهقعإس اة ةاق
 .س  ل ةساق 

ع

ع
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 األهداف االستراتيجية والفرعية:
ها يات خريجكفايوتحسين بمستوياتها كافة تطوير البرامج التعليمية في االستمرار الهدف االستراتيجي األول: 

 من خالل: ،مع حاجات التنمية وسوق العمل يتالءمبما التنافسية 

 ع ًإلس ازازعاس ً عسإل ،  ععس  ا م ع   ةاا مع،التلعح عفال عس تلا معس  ا اااق عسألةاسعةسع الام    إسع
ًفاقعال ا نع ل ااا نعإلإ ا نعس ة سرالاقعإس ا  .إس 

 ع ل ة معسإقعس اال.عص معةلالةعح نعأسمع ل ةساقعإةا نعة  ع تص
 ًسًع ًساجعإس  تصص معس ا ئاقعف يس ل لعت نعل ة معس ر فقعإسإقعةسعسيس ا  رإاًعس ةإسلبعس  ل ةساقع  ف

عس االعإس اا ااًعس اهلاقعذسمعس ص ق.
 ًسمع  لااقعس اس اًعس  يهالعاإسص ق ًامعهائقعألحض  عإسأل، لاااقعس اهلاقعإس ،ة ا معس اه   .س  ل
 ًاةسعاععس  إسصلع اااق عسإقعل ة معاس ةلسمعإةقعإس  ل ةساقعس اهلاقع،ة ا  همعإ لااقعس ة ااقعت

 .س اال
  الل:من خ ،المالية الجامعة وتنمية مصادرستدامة المالية ضمان االالجهود لتعزيز : ثانيالهدف االستراتيجي ال

 ًسلسمعإ اظااه .اص لًعع لإاع  سإلا
 . ًةعع،ةعع  ةعسأللظاععقعس ا  اقع  ة ااقعإة ح ا ه  اإسصععععععععع ععقع
ع

في بحثي ز النتاج واإلبداع واالبتكار والتمياإل  البحث العلمّي وتشجيعجودة تعزيز الهدف االستراتيجي الثالث: 
 من خالل: ،الجامعة

  نععإلإح نععرإاًعإ لةازعسأللارقعس فلثاقع،ا نعاإسص قع. 
 ة لبعس  رفااسعةسعاة لعس ف س الةزةعع اإس،فقعس للسثقع ازازعس فائقعس فلثاقعإس  لظاااقعس اإسئاق .  لمعس ا اس 

 
 من خالل: ،للجامعة المجتمعيوالتأثير الهدف االستراتيجي الرابع: تعزيز التفاعل 

 ع ع   ا ام ًساج عف عإسس للسم ع صاام عةس عس ة ااق عةس عس اإةإلة ًسم ع ما، ل معإس ال   السعسس  إظامعسألاثل
  إس،بعس اس ةلسمعإل ة معس اة اع.س  سعس اس اًعإع

 ًس،قعاعع ةاالع ًساجع ا إ عإا ل اااؤسس معسألحا لعإعف ًةعال ا نعإس  لظامعإ لةاذع نعإلإ ا نعةسع اس اؤسس معس ال ظ
ًس،قع ًساجعا ًافاقعإ لاإاقعلإحاق.ف ع ل

 .اااقعاض اا عس اسؤإ اقعس اة اااقعةسعحا ا معس ة ااق  
ع

ع
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األكاديمية ونوعيتها والتقنية المساندة للتعليم الطالبية و تحسين حجم الخدمات الهدف االستراتيجي الخامس: 
 ، من خالل:والتعّلم

 .عا  فاقع لسا عسفلعلحمعس ر فق
 ًةعع،ة  ةعس فلنعس  ل اقع ًعإ ًعةسع رإا ًس ًاقعإصإينع  لسا علةمعإلإحاقعس تس  الاقعإس ا لاقعسيس ا لا معسإللس

 إسأل، لاااقعإس  الاقعس اس للةع   ا م.
 عاس  زا معإل ح مس ل معإعا عإس فائقعس ة اااقعس ة ذفقع لحامعس فائقعس الةزةع أللارقعس االهةاقع ً رعإاس 

ًه .  إغا
 ًاع ًسللعس ،ا لسعحا اقع س  .ًةس اس يةعسألفلاقعا عفلينععس اا إ،قعسألفلاقعلالتعترقعا عس ا فااقعس ا
 

ات إدارة الجودة والتميز لجميع العمليتطبيق مبدأ الحوكمة الجامعية وممارسات  تعزيزالهدف االستراتيجي السادس: 
 من خالل: ،في الجامعة المستويات كافة األكاديمية واإلدارية على

 ًساخعألظاقعس ةإلةعإس  اازس ،ا لعس ع. 
 صاامعلظ مع ا  فاقع رفاقعس لإ،اقعس ة اااق . 

ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
ع
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ع
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 األول ستراتيجيالهدف اإل
 

ت ها التنافسية بما يتالءم مع حاجايتطوير البرامج التعليمية بمستوياتها كافة وتحسين كفايات خريجفي ستراتيجي األول: االستمرار الهدف اإل

 .التنمية وسوق العمل

 الجهات الشريكة في تنفيذ الهدف الرئيسة المسؤولة عن التنفيذالجهات 

 عمادة كلية الزراعة رئاسة الجامعة إدارة الشؤون األكاديمية

 عمادة كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية CDLمركز التعليم الرقمي  عمادة كلية العلوم التربوية

 عمادة كلية العلوم التربوية المجتمعمركز التعليم المستمر وخدمة  دابآلعمادة كلية ا

  الفروع عمادة كلية التنمية االجتماعية واألسرية

  إدارة الشؤون اإلدارية والمالية عمادة كلية التكنولوجيا والعلوم التطبيقية

  دائرة التخطيط والجودة عمادة كلية العلوم االقتصادية واإلدارية

  والمقرراتدائرة المناهج  عمادة كلية الزراعة

  دائرة الموارد البشرية عمادة كلية اإلعالم

  عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي  عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي

  عمادة القبول والتسجيل واالمتحانات مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع

  الطلبةعمادة شؤون  دائرة العالقات العامة والدولية واإلعالم.

  عمادة كلية اإلعالم دائرة المناهج والمقررات

  عمادة كلية اآلداب مركز التعليم الرقمي

  دائرة العالقات العامة والدولية واإلعالم دائرة التخطيط والجودة

  عمادة كلية التكنولوجيا والعلوم التطبيقية عمادة القبول والتسجيل واالمتحانات

  عمادة كلية التنمية االجتماعية واألسرية برنامج التعليم الدولي
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ت ها التنافسية بما يتالءم مع حاجايتطوير البرامج التعليمية بمستوياتها كافة وتحسين كفايات خريجفي ستراتيجي األول: االستمرار الهدف اإل

 التنمية وسوق العمل 

 

 الهدف الفرعي

 

 

االستراتيجية 

 التنفيذية
 اإلجراءات التنفيذية المشاريع والبرامج المؤشر المستهدف

الجهة 

 الرئيسة

الجهات 

 الشريكة
 مدة التنفيذ

الميزانية التقديرية 

JOD 

0. 

تعععععععزيعععز 

مسععععععععععار 

العععتعععععععلعععم 

لكتروني  اإل

عععن بعععععد 

كعععمعععدخعععل 

توسععععع  ل ل

قي في  ف األ

تععععقععععديععععم 

لخععدمععات  ا

عليميععة  ت ل ا

للتجمعععات 

سطينية  الفل

بيععة  عر ل وا

معععحعععلعععيعععا  

توسعععععع .6 ل ا

األفععععععقععععععي 

بععتسععععتخععدام 

يات  لم التعتقن

 اإللعكعتعرونععي

وتعععطعععويعععر 

بععععرنععععامععععج 

العععتعععععععلعععيعععم 

 .الدولي

 احتياجات دراسةةة  وجود .0

 ىلإ المستند األفقي للتوسع

 .التعلم اإللكتروني

تمةةاد .2 ع عليم فلسةةةةفةة  ا  ت

 م ددة ومعايير واضةةة  

 بعد عن لكترونياإل تعليملل

يين في لمةةد  المتوسةةةةط ا

 .والبعيد

 عةةةمةةة  خةةة ةةة  وجةةةود .2

ي يةة  ت ترا ليم اسةةةة ع ت ل  ل

 بةةعةةد عةةن لةةكةةتةةرونةةياإل

 .م ددة معايير لىإ مستندة

لبةة  عةةدد .4 ل  لملت قين ا  ا

 تعلم اإللكترونيبمسةةةار ال

 .بعد عن

إعتماد فلسععفة تعليم 

عايير  حة وم واضعععع

مععحععددة لععلععتعععععلععيععم 

اإللكتروني عن بعععد 

فعععي العععمعععديعععيعععن 

 المتوسط والبعيد.

 عمةة  فريق تشةةةةكيةة  .0

 .مختص

يد .2  المهني  المعايير ت د

 .اإللكتروني للتعليم

وضةةةع مسةةةودة للر ي   .2

التعلم والرسةةال  لمسةةار 

 في ال امع . اإللكتروني

مناقش  الر ي  والرسال   .4

 التعلم اإللكترونيلمسار 

لعالقةة  طراف ا  ،من أ

 ال امع  لم لس ورفعها

 والمصةةةادق  للمناقشةةة 

 .عليها

عتمةةاد ةةا .2  م لس من ا

 .مناءاأل

إدارة 

الشؤون 

 األكاديمية

)برنامج 

التعليم 

 الدولي(

  وزارة

التعليم العةةالي 

والةةةةبةةةة ةةةة  

 العلمي.

  مةةة ةةةلةةةس

 األمناء.

  مةةة ةةةلةةةس

 ال امع .

  إدارة

الشةةةةةةةةةةة و  

 اإلداريةةةةةةةةةة 

 .والمالي 

  دائةةةةةةةةةةرة

الةةتةةخةة ةةيةةط 

 وال ودة.

 ICTC 

 CDL 

الى  1/2122

8/2124 
 الموازن  ال اري ضمن 
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يمعيععا   ل ق وإ

 ودوليا .

 التي المعتمدة البرامج عدد .2

قدم ف  وفق ت  التعلم فلسةةةة

 .بعد عن اإللكتروني

 ي الت ت البنى ن ازإ نسةةب  .3

التعلم  لخ    بالمسةةةةت ي

 .بعد عن اإللكتروني

 ال ةةاقةةات فراتو نسةةةةبةة  .2

شري  والكوادر  الم  ل  الب

فيةة  ن ت علةم  خة ةة  ل ت ل ا

 .بعد عن اإللكتروني
دراسعععة اإلحتياجات 

 للتوسع األفقي.

 عمةة  فريق تشةةةةكيةة  .0

 .مختص

 ت ديد الفئات والمناطق. .2

 األنةةةةةمةة  مةةراجةةعةة . 2

 والسةةةياسةةةات والقوانين

 م ليةةا   الصةةةةلةة  ذات

 .المستهدف  وبالمناطق

 التقويم دراسةةات إجراء .4

 وفي للمعايير سةةةةتنادا  ا

 واألنةم  القوانين إطار

 .ال اكم 

 دراسةةة  مسةةةودة إعداد .2

 ورفعهةةا حتيةةاجةةاتاال

 الةة ةةامةةعةة  لةةمةة ةةلةةس

 والمصةةةادق  للمناقشةةة 

 .عليها

 من اعتماد التوصةةةيات  .3

 .مناءاأل م لس

إدارة 

الشؤون 

 األكاديمية

)برنامج 

التعليم 

 الدولي(

  دائةةةةةةةةةةرة

الةةتةةخةة ةةيةةط 

 وال ودة.

  مةةة ةةةلةةةس

 األمناء.

  مةةة ةةةلةةةس

 ال امع .

  إدارة

الشةةةةةةةةةةة و  

 اإلداريةةةةةةةةةة 

 .والمالي 

 ICTC 

 CDL 

  بةةةرنةةةامةةةج

 التعليم الدولي.

الى  1/2122

8/2124 
 ضمن الموازن  ال اري 

 

التأسععيل لمتطلبات 

تنفيذ إسعععتراتيجيات 

كتروني ل لم اإل ع ت ل  ا

جامععة  في مرافق ال

فق خطععة العمععل  و

 المعتمدة.

وضةةةع مسةةةودة خ    .0

م  ا تائج ع نادا  لن سةةةةت

 حتياجات.دراس  اال

مةةنةةاقشةةةةةة  الةةخةة ةة   .2

والمصةةةادق  عليها من 

قب  الم لس األكاديمي 

 وم لس ال امع .

عةةتةةمةةاد مةةن قةةبةة  اال .2

 م لس األمناء.

إعةةةداد األنةةةةةةةمةةة   .4

والسةةةةةةةيةةةةاسةةةةةةةات 

 واإلجراءات.

 لتنفي .حشد الدعم ل .2

إدارة 

الشؤون 

 األكاديمية

)برنامج 

التعليم 

 الدولي(

  وزارة

التعليم العةةالي 

والةةةةبةةةة ةةةة  

 العلمي.

  دائةةةةةةةةةةرة

الةةتةةخةة ةةيةةط 

 وال ودة.

  مةةة ةةةلةةةس

 األمناء.

  مةةة ةةةلةةةس

 ال امع .

  إدارة

الشةةةةةةةةةةة و  

 اإلداري .

 ICTC 

 CDL 

  بةةةرنةةةامةةةج

 التعليم الدولي.

لى إ 1/2122

8/2122 
 ضمن الموازن  ال اري 
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 الهدف الفرعي
االستراتيجية 

 التنفيذية
 اإلجراءات التنفيذية المشاريع والبرامج المؤشر المستهدف

الجهة 

 الرئيسة
 مدة التنفيذ الجهات الشريكة

الميزانية 

التقديرية 

JOD 

2. 

ـــــــــــــــ   ـــــــــــــــت ف
تخصـــــصــــــات 
جــــديــــدة على 
أسس تنافسية 
وفقًا  لحاجات 
 سوق العمل.

سععععتععة فتح  .6

تخصععععصععععات 

على  جععديععدة 

مستوى درجة 

 البكالوريوس.

وجود برنامج بكالوريوس  .0

مد بتخصةةةةص فرعي  معت

تةةكةةنةةولةةوجةةيةةا الةةروبةةوت 

 .وال كاء االص ناعي

عدد الملت قين في تخصص  .2

يا الروبوت فرعي  تكنولوج

 .وال كاء االص ناعي

زيادة معدل رضةةةا ال لب   .2

عن  نوعيةة   تخصةةةةص 

 الةةروبةةوت تةةكةةنةةولةةوجةةيةةا

 .االص ناعي وال كاء

زيادة معدل رضا أطراف  .4

ي    م  عن نوع سةةةةوع الع

جيةةا تخصةةةةص  لو نو ك ت

الةةةةربةةةةوت والةةةة كةةةةاء 

 االص ناعي.

فععتععح تععخصععععع  

 فرعي بكالوريوس 

تكنولوجيا الربووت 

والععععععععععذكععععععععععاء 

 االصطناعي.

خةةةةة ةةةةة     إعةةةةةداد .0

لتخصةةةةص وو ةةائق  ا

 االعتماد

 إعداد دراس  جدوى. .2

يئةة   .2 ه ل ل لةةل  فع ا ر

 االعتماد

 االعتماد .4

تةةةعةةةيةةةيةةةن الةةةكةةةوادر  .2

األكةةةةةاديةةةةةمةةةةةيةةةةة  

 المتخصص .

 .المقرراتإعداد  .3

 بدء عملي  القبول. .2

 

 

كلية 

التكنولوجيا 

والعلوم 

 التطبيقية

 دائرة التخ يط 

 ال ودةو

 الفروع 

  لموارد ئرة ا دا

 البشري 

  دائرة المنةةا ج

 والمقررات

  عمةةادة القبول

 والةةتسةةةةةة ةةيةة 

 واالمت انات.

 

 2/2122من 

 8/2122إلى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28,500 
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 الهدف الفرعي
االستراتيجية 

 التنفيذية
 اإلجراءات التنفيذية المشاريع والبرامج المؤشر المستهدف

الجهة 

 الرئيسة
 مدة التنفيذ الجهات الشريكة

الميزانية 

التقديرية 

JOD 

وجود برنةةامج بكةةالوريوس  .0

معتمةةد بتخصةةةةص فرعي 

وساااااااادااط مااتااعااادد  
 .وتصميم جرافيكي

 عدد الملت قين في تخصص .2

وساااادط متعدد   فرعي 
 .وتصميم جرافيكي

ب   .2 عدل رضةةةةا ال ل يادة م ز

نوعيةة   تخصةةةةص  عن  

 اءوال ك الروبوت تكنولوجيا

 .االص ناعي

زيادة معدل رضةةةةا أطراف  .4

سةةةةوع العمةة  عن نوعيةة   

ت الربوتكنولوجيا تخصص 

 وال كاء االص ناعي.

فععتععح تععخصععععع  

 فرعي بكالوريوس 

وسااط م عددةة  
ودصاااااااعااا ااا  

 .جراف كي

خ     التخصص  إعداد .0

 وو ائق االعتماد

 إعداد دراس  جدوى. .2

يئةة   .2 ه ل ل لةةل  فع ا ر

 االعتماد

 االعتماد .4

تعيين الكوادر األكاديمي   .2

 المتخصص .

 .المقرراتإعداد  .3

 بدء عملي  القبول. .2

 

 

كلية 

التكنولوجيا 

والعلوم 

 التطبيقية

 دائرة التخ يط 

 ال ودةو

 الفروع 

  لموارد ئرة ا دا

 البشري 

  دائرة المنةةا ج

 والمقررات

  عمةةادة القبول

 والةةتسةةةةةة ةةيةة 

 واالمت انات.

 

 1/2122من 

 8/2122إلى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28,500 
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 الهدف الفرعي
االستراتيجية 

 التنفيذية
 اإلجراءات التنفيذية المشاريع والبرامج المؤشر المستهدف

الجهة 

 الرئيسة
 مدة التنفيذ الجهات الشريكة

الميزانية 

التقديرية 

JOD 

عةةال  وجةةود تةةخصةةةةةص  .0

 .الن ق واللغ 

تخصةةةةص بعدد الملت قين  .2

لن ق واللغةة    علىعال  ا

 مستوى البكالوريوس.

ب   .2 عدل رضةةةةا ال ل يادة م ز

عال   عن نوعي  تخصةةةص

 .الن ق واللغ 

زيادة معدل رضةةةةا أطراف  .4

سةةةةوع العمةة  عن نوعيةة  

عال  الن ق  تخصةةةةص 

 .واللغ 

زيادة معدل رضةةةةا أطراف  .2

سةةةةوع العمةة  عن نوعيةة   

ن ق تخصةةةةص  ل عال  ا

 واللغ .

فععتععح تععخصععععع  

عالج بكععالوريوس 

 .النطق واللغة

  إعةةةةةداد خةةةةة ةةةةة   .0

لتخصةةةةص وو ةةائق  ا

 االعتماد

 إعداد دراس  جدوى. .2

يئةة   .2 ه ل ل لةةل  فع ا ر

 .االعتماد

 .االعتماد .4

تعيين وابتعاث الكوادر  .2

األكةةةةةاديةةةةةمةةةةةيةةةةة  

 المتخصص .

 .المقرراتإعداد  .3

 بدء عملي  القبول. .2

العلوم كلية 

 التربوية

 دائرة التخ يط 

 .ال ودةو

 الفروع. 

  لموارد ئرة ا دا

 .البشري 

  دائرة المنةةا ج

 .والمقررات

  عمةةادة القبول

 والةةتسةةةةةة ةةيةة 

 واالمت انات.

 

 1/2122من 

 8/2122إلى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

142,500 
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 الهدف الفرعي
االستراتيجية 

 التنفيذية
 اإلجراءات التنفيذية المشاريع والبرامج المؤشر المستهدف

الجهة 

 الرئيسة
 مدة التنفيذ الجهات الشريكة

الميزانية 

التقديرية 

JOD 

إدارة وجةةود تةةخصةةةةةص  .0

 .األعمال الرقمي 

تخصةةةةص بعدد الملت قين  .2

 إدارة األعمال الرقمي  على

 مستوى البكالوريوس.

زيادة معدل رضةةةةا ال لب   .2

إدارة  عن نوعي  تخصةةص

 .األعمال الرقمي 

زيادة معدل رضةةا أطراف  .4

سةةةةوع العمةة  عن نوعيةة  

إدارة األعمةةال تخصةةةةص 

 .الرقمي 

زيادة معدل رضةةا أطراف  .2

سةةةةوع العمةة  عن نوعيةة   

إدارة األعمةةال تخصةةةةص 

 الرقمي .

فععتععح تععخصععععع  

إدارة بكععالوريوس 

 .األعمال الرقمية

إعةةةةةداد خةةةةة ةةةةة     .0

التخصةةةةص وو ةةائق 

 االعتماد

 إعداد دراس  جدوى. .2

هيئةة   .2 ل ل لةةل  فع ا ر

 .االعتماد

 .االعتماد .4

تعيين وابتعاث الكوادر  .2

األكةةةةةاديةةةةةمةةةةةيةةةةة  

 المتخصص .

 .المقرراتإعداد  .3

 بدء عملي  القبول. .2

العلوم كلية 

اإلدارية 

 وااالقتصادية

 دائرة التخ يط 

 .ال ودةو

 الفروع. 

  لموارد ئرة ا دا

 .البشري 

  دائرة المنةةا ج

 .والمقررات

  عمةةادة القبول

 والةةتسةةةةةة ةةيةة 

 واالمت انات.

 

 1/2122من 

 8/2122إلى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21,100 
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 الهدف الفرعي
االستراتيجية 

 التنفيذية
 اإلجراءات التنفيذية المشاريع والبرامج المؤشر المستهدف

الجهة 

 الرئيسة
 مدة التنفيذ الجهات الشريكة

الميزانية 

التقديرية 

JOD 

ترجم  لغ  وجود تخصةةص  .3

 .إن ليزي  رئيس.

تخصةةةةص بعدد الملت قين  .2

على ترجمةة   ل مسةةةةتوى  ا

 البكالوريوس.

ب   .8 عدل رضةةةةا ال ل يادة م ز

 عةةن نةةوعةةيةة  تةةخصةةةةةص

 .الترجم 

زيادة معدل رضةةةةا أطراف  .1

سةةةةوع العمةة  عن نوعيةة  

 .الترجم  تخصص 

زيادة معدل رضا أطراف  .01

سةةةةوع العمةة  عن نوعيةة   

 الترجم .تخصص 
فععتععح تععخصععععع  

كالوريوس  رئيل ب

تعععرجعععمعععة لعععغعععة 

 .إنجليزية

إعةةةةةداد خةةةةة ةةةةة     .0

التخصةةةةص وو ةةائق 

 االعتماد

 إعداد دراس  جدوى. .2

هيئةة   .2 ل ل لةةل  فع ا ر

 .االعتماد

 .االعتماد .4

تعيين وابتعاث الكوادر  .2

األكةةةةةاديةةةةةمةةةةةيةةةةة  

 المتخصص .

 .المقرراتإعداد  .3

 القبول. بدء عملي  .2

 اإلدابكلية 

 دائرة التخ يط 

 .ال ودةو

 الفروع. 

  لموارد ئرة ا دا

 .البشري 

  دائرة المنةةا ج

 .والمقررات

  عمةةادة القبول

 والةةتسةةةةةة ةةيةة 

 واالمت انات.

 

 1/2122من 

 8/2122إلى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

142,500 
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 الهدف الفرعي
االستراتيجية 

 التنفيذية
 اإلجراءات التنفيذية المشاريع والبرامج المؤشر المستهدف

الجهة 

 الرئيسة
 مدة التنفيذ الجهات الشريكة

الميزانية 

التقديرية 

JOD 

اإلنتةةا  وجود تخصةةةةص  .0

 .السينمائي

تخصةةةص بعدد الملت قين  .2

 السةةةةينمةةائي على اإلنتةةا 

 مستوى البكالوريوس.

زيادة معدل رضةةةةا ال لب   .2

تخصةةةةص عيةة   نو  عن 

 .اإلنتا  السنمائي

زيادة معدل رضةةا أطراف  .4

ي   م  عن نوع سةةةةوع الع

 اإلنةةةتةةةا تةةةخصةةةةةةةص 

 .السينمائي

زيادة معدل رضةةا أطراف  .2

ي    م  عن نوع سةةةةوع الع

اإلنةةةتةةةا  تةةةخصةةةةةةةص 

 السينمائي.

فععتععح تععخصععععع  

 اإلنتاجبكالوريوس 

 .السينمائي

إعةةةةةداد خةةةةة ةةةةة     .0

التخصةةةةص وو ةةائق 

 االعتماد

 إعداد دراس  جدوى. .2

هيئةة   .2 ل ل لةةل  فع ا ر

 .االعتماد

 .االعتماد .4

تعيين وابتعاث الكوادر  .2

األكةةةةةاديةةةةةمةةةةةيةةةةة  

 المتخصص .

 .المقرراتإعداد  .3

 بدء عملي  القبول. .2

 اإلعالمكلية 

 دائرة التخ يط 

 .ال ودةو

 الفروع. 

  لموارد ئرة ا دا

 .البشري 

  دائرة المنةةا ج

 .والمقررات

  القبول عمةةادة

 والةةتسةةةةةة ةةيةة 

 واالمت انات.

 

 1/2122من 

 8/2122إلى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

142,500 
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 الهدف الفرعي
االستراتيجية 

 التنفيذية
 اإلجراءات التنفيذية المشاريع والبرامج المؤشر المستهدف

الجهة 

 الرئيسة
 مدة التنفيذ الجهات الشريكة

الميزانية 

التقديرية 

JOD 

برامج  7فتح  .0

دراسعععععات عليععا 

لى مسععععتوى  ع

 الماجستير.

ماجسةةةةتير  .0 نامج  وجود بر

مد  أمن تخصةةةةص في معت

 .معلومات وخصوصي 

تخصةةةةص بعدد الملت قين  .2

 أمن معلومات وخصوصي 

 على مستوى الماجستير.

زيادة معدل رضةةةةا ال لب   .2

عةةن  نةةوعةةيةة  بةةرنةةامةةج 

مات ماجسةةةةتير  أمن معلو

 . وخصوصي 

زيادة معدل رضةةا أطراف  .4

سةةةةوع العمةة  عن نوعيةة  

أمن برنةةامج مةةاجسةةةةتير 

 .معلومات وخصوصي 

فتح  برنامج 

أمن ماجستير 

معلومات 

 وخصوصية

)مشترك مع جامعة 

 جورج ستيت(

إعداد خ   التخصةةص  .0

 .وو ائق االعتماد

   جدوى.إعداد دراس .2

يئةة   .2 ه ل ل لةةل  فع ا ر

 .االعتماد

 .االعتماد .4

لتنفيةة   .2 ليةة  ا م ع بةةدء 

 والقبول.

 

 

 

 

كلية 

التكنولوجيا 

والعلوم 

 التطبيقية

 

 

  عةةةةةةةمةةةةةةةادة

الدراسةةةات العليا 

 .والب   العلمي

   دائةةةةةةةةةةةةةرة

 الةةةتةةةخةةة ةةةيةةةط

 .ال ودةو

 الفروع. 

  لموارد ئرة ا دا

 .البشري 

  دائرة المنةةا ج

 .والمقررات

  عمةةادة القبول

 والةةتسةةةةةة ةةيةة 

 واالمت انات.

 

 1/2122من 

 8/2122إلى 

 

 

02,100 
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 الهدف الفرعي
االستراتيجية 

 التنفيذية
 اإلجراءات التنفيذية المشاريع والبرامج المؤشر المستهدف

الجهة 

 الرئيسة
 مدة التنفيذ الجهات الشريكة

الميزانية 

التقديرية 

JOD 

وجود برنةةامج مةةاجسةةةةتير  .0

نةم تخصةةةةص في معتمةةد 

 .معلومات

تخصةةةةص بعدد الملت قين  .2

على مسةةتوى  نةم معلومات

 الماجستير.

ب   .2 عدل رضةةةةا ال ل يادة م ز

عن  نوعي  برنامج ماجستير 

 .نةم معلومات

زيادة معدل رضةةةةا أطراف  .4

سةةةةوع العمةة  عن نوعيةة  

مج مةةاجسةةةةتير  نةم برنةةا

 .معلومات

فتح  برنامج 

نظم ماجستير 

 معلومات 

 

إعداد خ   التخصص  .0

 .وو ائق االعتماد

 إعداد دراس  جدوى. .2

هيئةة   .2 ل ل لةةل  فع ا ر

 .االعتماد

 .االعتماد .4

ليةة  التنفيةة   .2 م ع بةةدء 

 والقبول.

 

 

 

 

كلية 

التكنولوجيا 

والعلوم 

 التطبيقية

 

 

  عةةةةةةةمةةةةةةةادة

الدراسةةةات العليا 

 .والب   العلمي

   دائةةةةةةةةةةةةةرة

 الةةةتةةةخةةة ةةةيةةةط

 .ال ودةو

 الفروع. 

  لموارد ئرة ا دا

 .البشري 

  دائرة المنةةا ج

 .والمقررات

  عمةةادة القبول

 والةةتسةةةةةة ةةيةة 

 واالمت انات.

 

 1/2122من 

 8/2122إلى 

 

 

02,100 
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 الهدف الفرعي
االستراتيجية 

 التنفيذية
 اإلجراءات التنفيذية المشاريع والبرامج المؤشر المستهدف

الجهة 

 الرئيسة
 مدة التنفيذ الجهات الشريكة

الميزانية 

التقديرية 

JOD 

ماجسةةةةتير  .0 نامج  وجود بر

لغةةات معتمةةد بتخصةةةةص 

 .مقارن 

تخصةةةةص  بعدد الملت قين  .2

على مسةةتوى لغات مقارن  

 الماجستير.

زيادة معدل رضةةةةا ال لب   .2

عةةن  نةةوعةةيةة  بةةرنةةامةةج 

 .لغات مقارن ماجستير 

زيادة معدل رضةةا أطراف  .4

سةةةةوع العمةة  عن نوعيةة  

ماجسةةةةتير  نامج  غات بر ل

 .مقارن 

فعععتعععح بعععرنعععامعععج 

لغععات مععاجسععععتير 

 مقارنة.

إعةةةةةداد خةةةةة ةةةةة     .0

لتخصةةةةص وو ةةائق  ا

 .االعتماد

 إعداد دراس  جدوى. .2

فع .2 يئةة   ر ه ل ل لةةل  ا

 .االعتماد

 .االعتماد .4

لتنفيةة   .2 ليةة  ا م ع بةةدء 

 والقبول.

 

 

 كلية اآلداب

 

 

  عةةةةةةةمةةةةةةةادة

الدراسةةةات العليا 

 .والب   العلمي

   دائةةةةةةةةةةةةةرة

 الةةةتةةةخةةة ةةةيةةةط

 .ال ودةو

 الفروع. 

  لموارد ئرة ا دا

 .البشري 

  دائرة المنةةا ج

 .والمقررات

  عمةةادة القبول

 والةةتسةةةةةة ةةيةة 

 واالمت انات.

 

 1/2122من 

 8/2122إلى 

 

 

02111 

 

 

 

 

نامج مةاجسةةةةتير  .0 وجود بر

صعوبات معتمد بتخصص 

 التعلم.

تخصةةةةص  بعدد الملت قين  .2

علم  ت ل عوبةةات ا على صةةةة

 مستوى الماجستير.

زيادة معدل رضةةةةا ال لب   .2

عن نوعي  برنامج ماجستير  

 .صعوبات التعلم

زيادة معدل رضةةا أطراف  .4

سةةةةوع العمةة  عن نوعيةة  

 صعوباتبرنامج ماجستير 

 .التعلم

فعععتعععح بعععرنعععامعععج 

صعوبات ماجستير 

 .التعلم

إعةةةةةداد خةةةةة ةةةةة   .0

التخصةةةةص وو ةةائق 

 .االعتماد

 إعداد دراس  جدوى. .2

ل لةةل لهيئةة   .2 فع ا ر

 .االعتماد

 .االعتماد .4

عمليةة  التنفيةة   .2 بةةدء 

 والقبول.

كلية العلوم 

 التربوية

  عةةةةةةةمةةةةةةةادة

الدراسةةةات العليا 

 .والب   العلمي

   دائةةةةةةةةةةةةةرة

 الةةةتةةةخةةة ةةةيةةةط

 .ال ودةو

 الفروع. 

  لموارد ئرة ا دا

 .البشري 

  دائرة المنةةا ج

 .والمقررات

  عمةةادة القبول

 والةةتسةةةةةة ةةيةة 

 واالمت انات.

 

 1/2122من 

 8/2122إلى 

 

 

02111 
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 الهدف الفرعي
االستراتيجية 

 التنفيذية
 اإلجراءات التنفيذية المشاريع والبرامج المؤشر المستهدف

الجهة 

 الرئيسة
 مدة التنفيذ الجهات الشريكة

الميزانية 

التقديرية 

JOD 

وجود برنةةامج مةةاجسةةةةتير  .0

منه يات معتمد بتخصةةةص 

فاعلي  يل التعليم الت وأسةةةةال

 النشط.

تخصةةةةص  بعدد الملت قين  .2

منه يات وأسةةةةاليل التعليم 

ى على مستوالتفاعلي النشط 

 الماجستير.

ب   .2 عدل رضةةةةا ال ل يادة م ز

عن نوعي  برنامج ماجستير  

منه يات وأسةةةةاليل التعليم 

 .التفاعلي النشط

زيادة معدل رضةةةةا أطراف  .4

سةةةةوع العمةة  عن نوعيةة  

منه يات برنامج ماجسةةةتير 

فاعلي  يل التعليم الت وأسةةةةال

 .النشط

فعععتعععح بعععرنعععامعععج 

منهجيات ماجستير 

يب التعليم  وأسعععععال

 التفاعلي النشط.

إعداد خ   التخصةةةص  .0

 .وو ائق االعتماد

 إعداد دراس  جدوى. .2

يئةة   .2 ه ل ل لةةل  فع ا ر

 .االعتماد

 .االعتماد .4

نفيةة   .2 ت ل ليةة  ا م ع بةةدء 

 والقبول.
كلية العلوم 

 التربوية

  عةةةةةةةمةةةةةةةادة

الدراسةةةات العليا 

 .والب   العلمي

   دائةةةةةةةةةةةةةرة

 الةةةتةةةخةةة ةةةيةةةط

 .ال ودةو

 الفروع. 

  لموارد ئرة ا دا

 .البشري 

  دائرة المنةةا ج

 .والمقررات

  عمةةادة القبول

 والةةتسةةةةةة ةةيةة 

 واالمت انات.

 

 1/2122من 

 8/2122إلى 

 

 

02111 

 

 

 

 

نامج مةاجسةةةةتير  .0 وجود بر

اإلرشةةاد معتمد بتخصةةص 

 األسري.

تخصةةةةص  بعدد الملت قين  .2

على  اإلرشةةةةةاد األسةةةةري

 مستوى الماجستير.

زيادة معدل رضةةةةا ال لب   .2

عن نوعي  برنامج ماجستير  

 .اإلرشاد األسري

زيادة معدل رضةةا أطراف  .4

سةةةةوع العمةة  عن نوعيةة  

اإلرشةةاد برنامج ماجسةةتير 

 .األسري

فتح برنامج 

اإلرشاد ماجستير 

 .األسري

إعداد خ   التخصةةص  .0

 .وو ائق االعتماد

 إعداد دراس  جدوى. .2

يئةة   .2 ه ل ل لةةل  فع ا ر

 .االعتماد

 االعتماد .4

لتنفيةة   .2 ليةة  ا م ع بةةدء 

 والقبول.
كلية التنمية 

االجتماعية 

 واألسرية

  عةةةةةةةمةةةةةةةادة

الدراسةةةات العليا 

 .والب   العلمي

   دائةةةةةةةةةةةةةرة

 الةةةتةةةخةةة ةةةيةةةط

 .ال ودةو

 الفروع. 

  لموارد ئرة ا دا

 .البشري 

  دائرة المنةةا ج

 .والمقررات

  عمةةادة القبول

 والةةتسةةةةةة ةةيةة 

 واالمت انات.

 

 1/2122من 

 8/2122إلى 

 

 

02111 
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 الهدف الفرعي
االستراتيجية 

 التنفيذية
 اإلجراءات التنفيذية المشاريع والبرامج المؤشر المستهدف

الجهة 

 الرئيسة
 مدة التنفيذ الجهات الشريكة

الميزانية 

التقديرية 

JOD 

 

نامج مةاجسةةةةتير  .0 وجود بر

مد بتخصةةةةص  ي  معت رعا

 ال فول  والتنمي .

تخصةةةةص  بعدد الملت قين  .2

 رعةةايةة  ال فولةة  والتنميةة 

 على مستوى الماجستير.

زيادة معدل رضةةةةا ال لب   .2

نوعي  برنامج ماجستير   نع

 رعاي  ال فول  والتنمي .

زيادة معدل رضةةا أطراف  .4

سةةةةوع العمةة  عن نوعيةة  

ماجسةةةةتير  نامج  رعاي  بر

 ال فول  والتنمي .

فتح برنامج 

رعاية ماجستير 

 الطفولة والتنمية

إعداد خ   التخصةةص  .0

 .وو ائق االعتماد

 إعداد دراس  جدوى. .2

يئةة   .2 ه ل ل لةةل  فع ا ر

 .االعتماد

 .االعتماد .4

لتنفيةة   .2 ليةة  ا م ع بةةدء 

كلية التنمية  والقبول.

االجتماعية 

 واألسرية

  عةةةةةةةمةةةةةةةادة

الدراسةةةات العليا 

 .والب   العلمي

   دائةةةةةةةةةةةةةرة

 الةةةتةةةخةةة ةةةيةةةط

 .ال ودةو

 الفروع. 

  لموارد ئرة ا دا

 .البشري 

  دائرة المنةةا ج

 .والمقررات

  عمةةادة القبول

 والةةتسةةةةةة ةةيةة 

 واالمت انات.

 

 1/2122من 

 8/2122إلى 

 

 

02111 

 

 

 

 

سععععتة . فععععتح 3

بعععععععععععععععععرامج 

 .دكتوراه

 دكةةتةةورا وجةةود بةةرنةةامةةج  .0

تمةةد بتخصةةةةص  ع علوم م

 الكمبيوتر.

عدد الملت قين في تخصص  .2

عةلةةى  عةلةوم الةكةمةبةيةوتةر

 .الدكتورا مستوى 

ب   .2 عدل رضةةةةا ال ل يادة م ز

ي  برنامج  دكتورا  عن  نوع

 . علوم الكمبيوتر

زيادة معدل رضةةةةا أطراف  .4

سةةةةوع العمةة  عن نوعيةة  

دكةةتةةورا  عةةلةةوم بةةرنةةامةةج 

 .الكمبيوتر

فتح  برنامج 

دكتوراه علوم 

 الكمبيوتر

)مشترك مع جامعة 

 جورج ستيت(.

 إعداد خ   التخصص  .0

مع  .2 قيةة   تفةةا يع اال ق تو

 ال امع  الشريك .

 .عتمادالو ائق اإعداد  .2

 إعداد دراس  جدوى. .4

الةة ةةلةةل لةهةةيةةئةة   رفةع .2

 االعتماد

 .االعتماد .3

فيةة   .2 ن ت ل ليةة  ا م ع بةةدء 

 والقبول.

 

 

 

كلية 

التكنولوجيا 

والعلوم 

 التطبيقية

 

 

  عةةةةةةةمةةةةةةةادة

الدراسةةةات العليا 

 .والب   العلمي

   دائةةةةةةةةةةةةةرة

 الةةةتةةةخةةة ةةةيةةةط

 .ال ودةو

 الفروع. 

  لموارد ئرة ا دا

 .البشري 

  دائرة المنةةا ج

 .والمقررات

  عمةةادة القبول

 والةةتسةةةةةة ةةيةة 

 واالمت انات.

 

 1/2122من 

 8/2122إلى 

 

 

03111 
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 الهدف الفرعي
االستراتيجية 

 التنفيذية
 اإلجراءات التنفيذية المشاريع والبرامج المؤشر المستهدف

الجهة 

 الرئيسة
 مدة التنفيذ الجهات الشريكة

الميزانية 

التقديرية 

JOD 

 دكةةتةةورا وجةةود بةةرنةةامةةج  .2

أنةمةة  معتمةةد بتخصةةةةص 

 المعلومات.

عدد الملت قين في تخصص  .3

علومةةات م ل ةمةة  ا ن على  أ

 .الدكتورا مستوى 

ب   .2 عدل رضةةةةا ال ل يادة م ز

ي  برنامج  دكتورا  عن  نوع

 . أنةم  المعلومات

زيادة معدل رضةةةةا أطراف  .8

سةةةةوع العمةة  عن نوعيةة  

مج  نةمةة  برنةةا تورا  أ ك د

 .المعلومات

فتح  برنامج 

دكتوراه أنظمة 

 المعلومات

 

 إعداد خ   التخصص  .0

مع  .2 قيةة   تفةةا يع اال ق تو

 ال امع  الشريك .

 .عتمادالو ائق اإعداد  .2

 إعداد دراس  جدوى. .4

يئةة   .2 ه ل ل لةةل  فع ا ر

 االعتماد

 .االعتماد .3

نفيةة   .2 ت ل ليةة  ا م ع بةةدء 

 والقبول.

 

 

 

كلية 

التكنولوجيا 

والعلوم 

 التطبيقية

 

 

  عةةةةةةةمةةةةةةةادة

الدراسةةةات العليا 

 .والب   العلمي

   دائةةةةةةةةةةةةةرة

 الةةةتةةةخةةة ةةةيةةةط

 .ال ودةو

 الفروع. 

  لموارد ئرة ا دا

 .البشري 

  دائرة المنةةا ج

 .والمقررات

  عمةةادة القبول

 والةةتسةةةةةة ةةيةة 

 واالمت انات.

 

 1/2122من 

 8/2122إلى 

 

 

03111 

 

 

 

 

 دكةةتةةورا وجةةود بةةرنةةامةةج  .0

خةةدمةة  معتمةةد بتخصةةةةص 

 اجتماعي .

عدد الملت قين في تخصص  .2

عيةة  تمةةا ج على  خةةدمةة  ا

 .الدكتورا مستوى 

ب   .2 عدل رضةةةةا ال ل يادة م ز

ي  برنامج  دكتورا  عن  نوع

 .خدم  اجتماعي 

زيادة معدل رضةةةةا أطراف  .4

سةةةةوع العمةة  عن نوعيةة  

دكتورا  الخةةدمةة  برنةةامج 

 .االجتماعي 

فتح  برنامج 

دكتوراه الخدمة 

 االجتماعية.

 إعداد خ   التخصص  .0

يع  .2 ق مع تو قيةة   تفةةا اال

ك  أ   ع  الشةةةةري ال ام

 وجدت.

 .عتمادإلو ائق اإعداد  .2

 إعداد دراس  جدوى. .4

رفةع الةة ةةلةةل لةهةةيةةئةة   .2

 االعتماد

 .االعتماد .3

فيةة   .2 ن ت ل ليةة  ا م ع بةةدء 

 والقبول.

 

 

 

 

كلية التنمية 

االجتماعية 

 واألسرية

 

 

  عةةةةةةةمةةةةةةةادة

الدراسةةةات العليا 

 .والب   العلمي

   دائةةةةةةةةةةةةةرة

 الةةةتةةةخةةة ةةةيةةةط

 .ال ودةو

 الفروع. 

  ئرة لموارد دا ا

 .البشري 

  دائرة المنةةا ج

 .والمقررات

  عمةةادة القبول

 والةةتسةةةةةة ةةيةة 

 واالمت انات.

 

 1/2122من 

 8/2122إلى 

 

 

03111 
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 الهدف الفرعي
االستراتيجية 

 التنفيذية
 اإلجراءات التنفيذية المشاريع والبرامج المؤشر المستهدف

الجهة 

 الرئيسة
 مدة التنفيذ الجهات الشريكة

الميزانية 

التقديرية 

JOD 

  تربي دكتورا وجود برنامج  .0

القيةةادة معتمةةد بتخصةةةةص 

 التربوي  وسياسات التعلم.

تخصةةةةص بعدد الملت قين  .2

وسةةياسةةات  القيادة التربوي 

عةةلةةى مسةةةةةتةةوى الةةتةةعةةلةةم 

 .الدكتورا 

ب   .2 عدل رضةةةةا ال ل يادة م ز

ي  برنامج  دكتورا  عن  نوع

القيادة التربوي  وسةةةياسةةةات 

 .التعلم

زيادة معدل رضةةةةا أطراف  .4

سةةةةوع العمةة  عن نوعيةة  

مج  كتورا  التربيةة  برنةةا د

مسةةةةةةار القيةةادة التريويةة  

 وسياسات التعلم.

فتح  برنامج 

دكتوراه التربية 

مسار القيادة 

التربوية وسياسات 

 .التعلم

 إعداد خ   التخصص  .0

تفةةاقيةة  مع  .2 يع اال ق تو

ال امع  الشةةةةريك  إ  

 وجدت.

 .عتمادالو ائق اإعداد  .2

 إعداد دراس  جدوى. .4

يئةة   .2 ه ل ل لةةل  فع ا ر

 .االعتماد

 .االعتماد .3

لتنفيةة   .2 ليةة  ا م ع بةةدء 

 والقبول.

 

 

 

 

كلية العلوم 

 التربوية

 

 

  عةةةةةةةمةةةةةةةادة

الدراسةةةات العليا 

 .والب   العلمي

   دائةةةةةةةةةةةةةرة

 الةةةتةةةخةةة ةةةيةةةط

 .ال ودةو

 الفروع. 

  لموارد ئرة ا دا

 .البشري 

  دائرة المنةةا ج

 .والمقررات

  عمةةادة القبول

 والةةتسةةةةةة ةةيةة 

 واالمت انات.

 

 1/2122من 

 0/2122إلى 

 

 

03111 

 

 

 

 

مج  .0 برنةةا جود  تورا و ك  د

المنا ج معتمد بتخصةةةةص 

 وطرع التدريس.

تخصةةةص بعدد الملت قين  .2

المنةةا ج وطرع التةةدريس 

 .الدكتورا على مستوى 

زيادة معدل رضةةةةا ال لب   .2

عةةن  نةةوعةةيةة  بةةرنةةامةةج 

كتورا  المنةةا ج وطرع  د

 التدريس.

زيادة معدل رضةةا أطراف  .4

ي   م  عن نوع سةةةةوع الع

دكتورا  المنةةا ج برنةةامج 

 وطرع التدريس.

فتح  برنامج 

دكتوراه المناهج 

 وطرق التدريل.

 إعداد خ   التخصص  .0

مع  .2 قيةة   تفةةا يع اال ق تو

ك  أ   ع  الشةةةةري ال ام

 وجدت.

 .عتمادالو ائق اإعداد  .2

 إعداد دراس  جدوى. .4

رفةع الةة ةةلةةل لةهةةيةةئةة   .2

 االعتماد

 .االعتماد .3

فيةة   .2 ن ت ل ليةة  ا م ع بةةدء 

 والقبول.

 

 

 

 

كلية العلوم 

 التربوية

 

 

  عةةةةةةةمةةةةةةةادة

الدراسةةةات العليا 

 .والب   العلمي

 دائرة التخ يط 

 .ال ودةو

 الفروع. 

  لموارد ئرة ا دا

 .البشري 

  دائرة المنةةا ج

 .والمقررات

  عمةةادة القبول

 والةةتسةةةةةة ةةيةة 

 واالمت انات.

 

 1/2122من 

 8/2122إلى 

 

 

03111 
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 الهدف الفرعي
االستراتيجية 

 التنفيذية
 اإلجراءات التنفيذية المشاريع والبرامج المؤشر المستهدف

الجهة 

 الرئيسة
 مدة التنفيذ الجهات الشريكة

الميزانية 

التقديرية 

JOD 

مج  .0 برنةةا جود  تورا و ك  د

اإلدارة معتمد بتخصةةةةص 

 العام .

تخصةةةص بعدد الملت قين  .2

على مستوى اإلدارة العام  

 .الدكتورا 

زيادة معدل رضةةةةا ال لب   .2

عةةن  نةةوعةةيةة  بةةرنةةامةةج 

 .دكتورا  اإلدارة العام 

زيادة معدل رضةةا أطراف  .4

ي   م  عن نوع سةةةةوع الع

مج  دكتورا  اإلدارة برنةةا

 العام .

فتح  برنامج 

دكتوراه اإلدارة 

 العامة.

 إعداد خ   التخصص  .0

تفةةاقيةة  مع  .2 يع اال ق تو

ال امع  الشةةةةريك  إ  

 وجدت.

 .عتمادإلو ائق اإعداد  .2

 إعداد دراس  جدوى. .4

يئةة   .2 ه ل ل لةةل  فع ا ر

 .االعتماد

 .االعتماد .3

ليةة  ا .2 م ع لتنفيةة  بةةدء 

 والقبول.

 

 

 

 

كلية العلوم 

اإلدارية 

 واالقتصادية

 

  عةةةةةةةمةةةةةةةادة

الدراسةةةات العليا 

 .والب   العلمي

   دائةةةةةةةةةةةةةرة

 الةةةتةةةخةةة ةةةيةةةط

 .ال ودةو

 الفروع. 

  لموارد ئرة ا دا

 .البشري 

  دائرة المنةةا ج

 .والمقررات

  عمةةادة القبول

 والةةتسةةةةةة ةةيةة 

 واالمت انات.

 1/2122من 

 8/2122إلى 

 

 

03111 

 

 

 

 

اإلفععادة من   .4

فععرا الععمععنععح 

العععخعععارجعععيعععة 

حة البتعاث  تا الم

أو تشععععععجععيععع 

 29 الععتععحععاق 

بعبععرامععج  ا  كععادر

الدراسععات العليا 

فععععي مععععجععععال 

التخصععععصععععات 

 النادرة.

 

نسةةب  عدد شةةعل مقررات  .0

التخصةةص التي تدرس من 

 تخصص دقيق يمشرف ذ

قارن  مع عدد شةةةةعل  بالم

 .مقررات التخصص الكلي

 معدل عدد ال لب  انخفاض .2

عضو  يئ  تدريس من لك  

 .الدكتورا حمل  

زيادة معدل رضةةةةا ال لب   .2

عن مسةةتوى أداء مشةةرفي 

 مقررات التخصص.

 

 

  

  

  

  

 

 أو التحععاق ابتعععاث

عضو هيئة تدريل 

لى  ع لحصعععععول  ل

درجععععععععععععععععععععععة 

 الدكتوراه/ماجستير

 في اللغة الفرنسية.

 تقديم خ   لالبتعاث. .0

ناريو ات  .2 يد سةةةةي ت د

متةةاحةة   ل تعةةاث ا ب اال

ي  و/أو  خارج )المنح ال

خليةة (  حسةةةةةةل الةةدا

فر   ل لويةةات وا األو

 المتاح .

االعتماد المبدئي لخ    .2

 االبتعاث.

تنسةةةةيل المرشةةةة ين  .4

 بتعاث.الل

لنهةةائي بقرار  .2 لبةةت ا ا

االبتعاث حسةةةةل نةام 

 البعثات.

اسةةتكمال  اإلجراءات   .3

الةةخةةاصةةةةةة  بةةمةةلةة  

 االبتعاث.

 التنفي . .2

إدارة الشؤون 

 األكاديمية

 

   رئةةةةةاسةةةةةةةةة

 ال امع . 

 كلي  اآلداب. 

   إدارة الشةة و

 اإلداري .

 . الدائرة المالي 

  مكتل مسةةةاعد

الةةةةرئةةةةيةةةةس 

لةةةلةةةعةةةالقةةةات 

الةةةةةعةةةةةامةةةةة  

 الةةةةدولةةةةيةةةة و

 واإلعالم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4210111 

 

 أو التحععاق ابتعععاث

كععوادر  سععععععبعععععة

لى  ع لحصعععععول  ل

في  الدكتوراهدرجة 

للغععة تخصعععع   ا

 .واألدب اإلنجليزي

   رئةةةةةاسةةةةةةةةة

 ال امع . 

 كلي  اآلداب. 

   إدارة الشةة و

 اإلداري .

 الدائرة المالي .

 1/2122من 

8/2122إلى   



44 
 

 الهدف الفرعي
االستراتيجية 

 التنفيذية
 اإلجراءات التنفيذية المشاريع والبرامج المؤشر المستهدف

الجهة 

 الرئيسة
 مدة التنفيذ الجهات الشريكة

الميزانية 

التقديرية 

JOD 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

عد  تل مسةةةةا مك

الرئيس للعالقات 

م  و عا ي ال لدول  ا

 واإلعالم.

 

)التموي  

األساسي 

يعتمد على 

توفر 

الفر  

لل صول 

على منح 

في م االت 

التخصص 

 الم لوب(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أو التحععاق ابتعععاث

نين ث من الكوادر  ا

لى  ع لحصعععععول  ل

لدكتوراه  اللغةفي  ا

 .واألدب العبري

   رئةةةةةاسةةةةةةةةة

 ال امع . 

 كلي  اآلداب. 

   إدارة الشةة و

 اإلداري .

 . لدائرة المالي  ا

عد  تل مسةةةةا مك

الرئيس للعالقات 

م  و عا ي ال لدول  ا

 واإلعالم.

 

 

 1/2122ن م

8/2122إلى   

ابتعععاث أو التحععاق  

نين من الكوادر ث  إ

لى  ع لحصعععععول  ل

فعععي  العععدكعععتعععوراه

 يتععععخصععععععصعععععع

 جيععا الويععبوتكنول

والععععععععععذكععععععععععاء 

 .االصطناعي

   رئةةةةةاسةةةةةةةةة

 ال امع . 

   إدارة الشةة و

 اإلداري .

  الدائرة المالي 

   رئةةةةةاسةةةةةةةةة

 ال امع . 

   إدارة الشةة و

 اإلداري .

  الدائرة المالي 

   كةةةةةةلةةةةةةيةةةةةة

الةةتةةكةةنةةولةةوجةةيةةا 

والةةةةةعةةةةةلةةةةةوم 

 .الت بيقي 

 1/2122من 

8/2122إلى   



45 
 

 الهدف الفرعي
االستراتيجية 

 التنفيذية
 اإلجراءات التنفيذية المشاريع والبرامج المؤشر المستهدف

الجهة 

 الرئيسة
 مدة التنفيذ الجهات الشريكة

الميزانية 

التقديرية 

JOD 

 لعالقات دائرة ا

م  و عا ي ال لدول  ا

 واإلعالم.

 

 

 

 

 

ابتعععاث أو التحععاق 

نين ث من الكوادر  ا

لى  ع لحصعععععول  ل

فعععي  العععدكعععتعععوراه

صصع ي البيانات تخ

خة وأنترنت  الضعععع

 .األشياء

   رئةةةةةاسةةةةةةةةة

 ال امع . 

   إدارة الشةة و

 اإلداري .

  الدائرة المالي 

   كةةةةةةلةةةةةةيةةةةةة

الةةتةةكةةنةةولةةوجةةيةةا 

والةةةةةعةةةةةلةةةةةوم 

 .الت بيقي 

  لعالقات ادائرة

م  و عا ي ال لدول  ا

 واإلعالم.

 1/2122من 

8/2122إلى   

 أو التحععاق ابتعععاث

عضو هيئة تدريل 

لى  ع لحصعععععول  ل

في  الدكتوراهدرجة 

معععجعععال اإلععععالم 

 الرقمي.

   رئةةةةةاسةةةةةةةةة

 ال امع . 

   إدارة الشةة و

 اإلداري .

 . الدائرة المالي 

   اإلعالم.كلي 

 لعالقات دائرة ا

م  و عا ي ال لدول  ا

 واإلعالم.

 1/2122من 

8/2122إلى   

 

ابتعععاث أو التحععاق 

الععععكععععوادر  أحععععد

لى  ع لحصعععععول  ل

فعععي  العععدكعععتعععوراه

 .جغرافياتخص  

   رئةةةةةاسةةةةةةةةة

 ال امع . 

   إدارة الشةة و

 اإلداري .

  الدائرة المالي 

  لوم ع ل ليةة  ا ك

 التربوي .

 1/2122من 

8/2122إلى   
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 الهدف الفرعي
االستراتيجية 

 التنفيذية
 اإلجراءات التنفيذية المشاريع والبرامج المؤشر المستهدف

الجهة 

 الرئيسة
 مدة التنفيذ الجهات الشريكة

الميزانية 

التقديرية 

JOD 

 لعالقات دائرة ا

م  و عا ي ال لدول  ا

 واإلعالم.

ابتعععاث أو التحععاق 

عضعععععوي هععيععئععة 

للحصععععول  تدريل

في  الععدكتوراهعلى 

تي إلا نبععا ل نتععاج ا

يا البذور  وتكنولوج

لوجيععا  نو ك ت في  و

األغذية والتصعععنيع 

 .الغذائي

   رئةةةةةاسةةةةةةةةة

 ال امع . 

   إدارة الشةة و

 اإلداري .

 . الدائرة المالي 

   كلي  الزراع. 

 لعالقات دائرة ا

م  و عا ي ال لدول  ا

 واإلعالم.

 1/2122من 

8/2122إلى   

 

ابتعععاث أو التحععاق 

 عضو هيئة تدريل

لى  ع لحصعععععول  ل

في وقاية  الدكتوراه

النبعات والمكععافحععة 

 المتكاملة لآلفات.

   رئةةةةةاسةةةةةةةةة

 ال امع . 

   إدارة الشةة و

 اإلداري .

 . الدائرة المالي 

   كلي  الزراع. 

 لعالقات دائرة ا

م  و عا ي ال لدول  ا

 واإلعالم.

 1/2122من 

8/2122إلى   

 

ابتعععاث أو التحععاق 

 عضو هيئة تدريل

لى  ع لحصعععععول  ل

فعععي  العععدكعععتعععوراه

التقنيععات الحيويععة 

وعععلععوم األحععيععاء 

 الجزئية.

   رئةةةةةاسةةةةةةةةة

 ال امع . 

   إدارة الشةة و

 اإلداري .

 . الدائرة المالي 

   كلي  الزراع. 

 لعالقات دائرة ا

م  و عا ي ال لدول  ا

 واإلعالم.

 1/2122من 

8/2122إلى   

 

ابتعععاث أو التحععاق 

 عضو هيئة تدريل

  كلي  الزراع 

  رئاس  ال امع 

 1/2212 من

8/2122 إلى  
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 الهدف الفرعي
االستراتيجية 

 التنفيذية
 اإلجراءات التنفيذية المشاريع والبرامج المؤشر المستهدف

الجهة 

 الرئيسة
 مدة التنفيذ الجهات الشريكة

الميزانية 

التقديرية 

JOD 

لى  ع لحصعععععول  ل

 فعععي العععدكعععتعععوراه

 اإلنتاج الحيواني.

  لموارد ئرة ا دا

 .البشري 

 لعالقات دائرة ا

م  و عا ي ال لدول  ا

 واإلعالم.

 . الدائرة المالي 

 

 

 

ابتعععاث أو التحععاق 

 عضو هيئة تدريل

لى  ع لحصعععععول  ل

ة في البيئ الدكتوراه

 والموارد الطبيعيععة

 .)تحديدا  المياه(

  

  

  

  

   رئةةةةةاسةةةةةةةةة

 ال امع . 

   إدارة الشةة و

 اإلداري .

 . الدائرة المالي 

  كلي  الزراع. 

 لعالقات دائرة ا

م  و عا ي ال لدول  ا

 واإلعالم.

 1/2122من 

8/2122إلى   

 

ابتعععاث أو التحععاق 

يئععة  ه ين  عضععععو

للحصععععول  تدريل

 في الععدكتوراهعلى 

فعععي تعععخصعععععع  

 اإلرشاد اآلسري.

 

 

 

   التنميةة  كليةة

االجةةتةةمةةاعةةيةة  

 واألسري .

  رئاس  ال امع 

  لموارد ئرة ا دا

 .البشري 

 لعالقات دائرة ا

عام  و  الدولي ال

 واإلعالم.

 المالي  االدائرة. 

 1/2212 من

8/2122 إلى  
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 الهدف الفرعي
االستراتيجية 

 التنفيذية
 اإلجراءات التنفيذية المشاريع والبرامج المؤشر المستهدف

الجهة 

 الرئيسة
 مدة التنفيذ الجهات الشريكة

الميزانية 

التقديرية 

JOD 

 

 

ابتعععاث أو التحععاق 

عضعععععوي هععيععئععة 

للحصععععول  تدريل

 في الععدكتوراهعلى 

في تخص  رعاية 

 الطفل

إدارة الشؤون 

 األكاديمية

 

   التنميةة  كليةة

االجةةتةةمةةاعةةيةة  

 واألسري .

  رئاس  ال امع 

  لموارد ئرة ا دا

 .البشري 

 لعالقات دائرة ا

عام  و  الدولي ال

 واإلعالم.

 المالي  الدائرة. 

 1/2212 من

8/2122 إلى  

 

ابتعععاث أو التحععاق 

عضعععععوي هععيععئععة 

للحصععععول  تدريل

لدكتوراهعلى  في  ا

تخصع  التسعويق 

 الرقمي.

   ليةة لوم ك ع ل ا

اإلداريةةةةةةةةةةةة  

 واالقتصادي .

  رئاس  ال امع 

  لموارد ئرة ا دا

 .البشري 

 لعالقات دائرة ا

عام  و  الدولي ال

 واإلعالم.

  المالي الدائرة. 

 1/2212 من

8/2122 إلى  
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 الهدف الفرعي
االستراتيجية 

 التنفيذية
 اإلجراءات التنفيذية المشاريع والبرامج المؤشر المستهدف

الجهة 

 الرئيسة
 مدة التنفيذ الجهات الشريكة

الميزانية 

التقديرية 

JOD 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

ابتعععاث أو التحععاق 

عضعععععوي هععيععئععة 

للحصععععول  تدريل

لدكتوراهعلى  في  ا

 تخص  السياحة

   ليةة لوم ك ع ل ا

اإلداريةةةةةةةةةةةة  

 واالقتصادي .

  رئاس  ال امع 

  لموارد ئرة ا دا

 .البشري 

 لعالقات دائرة ا

عام  و  الدولي ال

 واإلعالم.

 المالي  الدائرة. 

 1/2212 من

8/2122 إلى  

ابتعععاث أو التحععاق 

يئععة  ه ين  عضععععو

للحصععععول  تدريل

لدكتوراهعلى  في  ا

تخصعععع  التأمين 

 والمحاسبة.

   ليةة لوم ك ع ل ا

اإلداريةةةةةةةةةةةة  

 واالقتصادي .

  رئاس  ال امع 

  لموارد ئرة ا دا

 .البشري 

 لعالقات دائرة ا

عام  و  الدولي ال

 واإلعالم.

 المالي  الدائرة. 

 1/2212 من

8/2122 إلى  

ابتعععاث أو التحععاق 

 عضو هيئة تدريل

لى  ع لحصعععععول  ل

 الدكتوراه/ماجستير

فعععي تعععخصعععععع  

 اإلعالم الرقمي.

   اإلعالم.كلي 

  رئاس  ال امع 

  لموارد ئرة ا دا

 .البشري 

 لعالقات دائرة ا

عام  و  الدولي ال

 واإلعالم.

 المالي  الدائرة. 

 1/2212 من

8/2122 إلى  
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 الهدف الفرعي
االستراتيجية 

 التنفيذية
 اإلجراءات التنفيذية المشاريع والبرامج المؤشر المستهدف

الجهة 

 الرئيسة
 مدة التنفيذ الجهات الشريكة

الميزانية 

التقديرية 

JOD 

ابتعععاث أو التحععاق 

 عضو هيئة تدريل

لى  ع لحصعععععول  ل

الدكتوراه/ماجستير 

فعععي تعععخصعععععع  

Media 

literacy.  

   اإلعالم.كلي 

  رئاس  ال امع 

  لموارد ئرة ا دا

 .البشري 

 لعالقات دائرة ا

م  و عا ي ال لدول  ا

 واإلعالم.

 المالي  الدائرة. 

 1/2212 من

8/2122 إلى  

التشعععبي      .6

مع المؤسععسععات 

والعععهعععيعععئعععات 

بشعأن األكاديمية 

تعععبعععادل كعععادر 

األكععععاديععععمععععي 

لتععدريععب  في وا

مععععععععجععععععععاالت 

العععتعععخصععععععع  

 الدقيق.

عدد الكوادر ال ين شةةةةملتهم  .0

كاديمي  بادل األ يات الت فاق ات

م ةةاالت التخصةةةةص في 

 الدقيق.

زيادة معدل رضا ال لب  عن  .2

مسةةةةةتةةوى أداء مشةةةةةرفةةي 

 مقررات التخصص.

لكةةادر  .2 م شةةةةر ا ت سةةةةن 

األكةةاديةةمةةي فةةي نةةتةةائةةج 

التصةةةةنيفةةات الةةدوليةة  ذات 

 الصل .

 

 

 

 

 

 

  

  

عقد إتفاقيات بشأن 

تعععبعععادل العععكعععادر 

األكاديمي والتدريب 

فععععي مععععجععععاالت 

 التخص  الدقيق.

 

بادل  .0 رصةةةةد فر  الت

 المتاح .

تعميم     الفر  على  .2

يات  مادة الكل يدع  لت د

جه عاو  والتبادل  أو الت

التي تشك  االحتياجات 

 الرئيس .

إعةةداد مقترب بشةةةةة    .2

ياجات األولويات  االحت

 لدى الكليات.

االتصةةةةال مع ال هات  .4

المعني  والتنسةةيق معها 

عاو   ب  الت لب   سةةةة

 والتبادل المشترك.

ودة  .2  التفاقي وضةةع َمسةة 

 .التعاو  والتبادل

 توقيع االتفاقي . .3

 التنفي . .2

 المتابع  والتقييم. .8

 

 عمادة الكليات

 لعالقات دائرة ا

الةةةةعةةةةامةةةةة  

 الةةةدولةةةيةةة و

 واإلعالم. 

   رئةةةةةاسةةةةةةةةة

 .ال امع 

  عةةةةةةةمةةةةةةةادة

 الدراسةةات العليا

 .الب   العلميو

 1/2212 من

8/2122 إلى  

ضمن 

الموازنة 

 الجارية
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 الهدف الفرعي
االستراتيجية 

 التنفيذية
 اإلجراءات التنفيذية المشاريع والبرامج المؤشر المستهدف

الجهة 

 الرئيسة
 مدة التنفيذ الجهات الشريكة

الميزانية 

التقديرية 

JOD 

2 

 

االسعععععتعمعرار 

بعععتعععطعععويعععر 

العععجعععوانعععب 

التنععافسععععيععة 

لعععلعععبعععرامعععج 

والتخصصات 

العععقعععائعععمعععة 

باالسععتناد إلى 

حاجات الطلبة 

وسععوق العمل 

والععمعععععايععيععر 

المهنيععة تات 

 .الصلة

الععتععطععويعععر  .6

والعععتعععحعععديعععث 

الدوري المستمر 

لععععععععععععععخعععطعععط 

التخصععععصععععات 

كل  ية  لدراسعععع ا

 سنوات. خمل

عدد/نسب  الخ ط الدراسي   .0

 التي تم ت ديثها سنويا .

زيادة  معدل رضةةةا ال لب   .2

عن خ   وأسةاليل تدريس 

 مقررات التخصص.

زيادة معدل رضا المشغلين  .2

 عن أداء خري ي ال امع .

عدد التخصةةةةصةةةةات التي  .4

 حصلت على شهادة جودة.

 

 

  

تعععطعععويعععر خعععطعععة 

للغععة تخصعععع   ا

 اإلنجليزية وآدابها.

ت ديد الخ ط الدراسي   .0

 المستهدف .

تشةةةةكيةة  فريق عمةة   .2

 لت وير الخ  .

تقييم وت ليةة  الخ ط  .2

 الدراسي  المستهدف .

تقديم توصةةيات بشةة    .4

حي نوا ل ت ويريةة   ا ل ا

 للخ  .

ودة الخ    .2 وضةةح َمسةة 

 ال ديدة المعتمدة.

 المناقش  واالعتماد. .3

 اآلدابكلية 

   إدارة الشةة و

 األكاديمي .

  عمةةادة القبول

والةةتسةةةةةة ةةيةة  

 واالمت انات.

  دائرة المنةةا ج

 .والمقررات

  دائرة التخ يط

 وال ودة.

 

 

 

 

 1/2212 من

8/2122 إلى  

 

 

 

 

ضمن 

الموازنة 

 الجارية
 

 

تعععطعععويعععر خعععطعععة 

للغععة تخصعععع   ا

 .العربية وآدابها

 اآلدابكلية ا

تعععطعععويعععر خعععطعععة 

للغععة تخصعععع   ا

  .العبرية وآدابها

 اآلدابكلية 

  

  

  

تعععطعععويعععر خعععطعععة 

تخصععع  العالقات 

 العامة واإلعالن.

 كلية اإلعالم

تعععطعععويعععر خعععطعععة 

تخص  تكنولوجيا 

العععمعععععععلعععومعععات 

 واالتصاالت.

كلية 

التكنولوجيا 

والعلوم 

 التطبيقية.

تعععطعععويعععر خعععطعععة 

خدمة  تخصعععع  ال

 االجتماعية.

كلية الخدمة 

االجتماعية 

والتنمية 

 األسرية.

تعععطعععويعععر خعععطعععة 

تخصعععع  رععايعة 

 الطفل.

كلية الخدمة 

االجتماعية 

والتنمية 

 األسرية.
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 الهدف الفرعي
االستراتيجية 

 التنفيذية
 اإلجراءات التنفيذية المشاريع والبرامج المؤشر المستهدف

الجهة 

 الرئيسة
 مدة التنفيذ الجهات الشريكة

الميزانية 

التقديرية 

JOD 

تعععطعععويعععر خعععطعععة 

تخصعععع  تنميععة 

 المجتمع المحلي.

كلية الخدمة 

االجتماعية 

والتنمية 

 األسرية.

تعععطعععويعععر خعععطعععة 

نوع  ل تخصعععع  ا

ضايا  االجتماعي وق

التنميةالى تخص  

 فرعي.

كلية الخدمة 

االجتماعية 

والتنمية 

 األسرية.

تعععطعععويعععر خعععطعععة 

تخصععع  المرحلة 

 األساسية األولى.

كلية العلوم 

 التربوية.

تعععطعععويعععر خعععطعععة 

 تخص  اإلدارة.

العلوم 

اإلدارية 

 واالقتصادية

تعععطعععويعععر خعععطعععة 

 تخص  االقتصاد.

العلوم 

اإلدارية 

 واالقتصادية

تعععطعععويعععر خعععطعععة 

لعلوم  تخصعععع  ا

 المالية والمصرفية.

العلوم 

اإلدارية 

 واالقتصادية

تعععطعععويعععر خعععطعععة 

تعععععععخصععععععععععع  

 المحاسبة.

العلوم 

اإلدارية 

 واالقتصادية



53 
 

 الهدف الفرعي
االستراتيجية 

 التنفيذية
 اإلجراءات التنفيذية المشاريع والبرامج المؤشر المستهدف

الجهة 

 الرئيسة
 مدة التنفيذ الجهات الشريكة

الميزانية 

التقديرية 

JOD 

تطوير خطععة علوم 

 التأمين.

العلوم 

اإلدارية 

 واالقتصادية

تطوير خطة اإلدارة 

 الصحية.

العلوم 

اإلدارية 

 واالقتصادية

الععتععطععويععر   .0

والعععتعععحعععديعععث 

الدوري المستمر 

لعععلعععمعععقعععررات 

 الدراسية.

عدد/نسةةةب  المقررات التي  .0

 ت ديثها سنويا . جرى

قررات  .2 م ل عةةدد/نسةةةةبةة  ا

 ال ديدة سنويا .

رضا ال لب  عن المقررات  .2

 الدراسي .

 63كلي لععععع تطوير 

لف  ت خ م ل قررا   م

تخصعععصععععات كلية 

 .اآلداب

م لس الكليةة   .0 ي ةةدد 

المقررات التي ت تةةا  

إلعةةةةداد/تةةةة ةةةةويةةةةر 

 وت دي .

بقةةدم المقترب للم لس  .2

 األكاديمي لالعتماد.

منةةا ج  .2 ل ئرة ا قوم دا ت

فةةريةةق  بةةتةةكةةلةةيةة 

اإلعةةةداد/الةةةتةةة ةةةويةةةر 

 والت دي .

لمراجعةة   .4 يم وا ت ك ل ا

 والتدقيق.

 ال باع . .2

 التوزيع. .3

 

 

دائرة المناهج 

 والمقررات

 كلي  اآلداب. 

   إدارة الشةة و

 األكاديمي .

 1/2122من 

 8/2122إلى 

 

 

 

 

 

111201  

 

 

 2جزئي لعععع تطوير 

مختلف  ل قررات  م

تخصعععصععععات كلية 

 .اآلداب

 كلي  اآلداب. 

   إدارة الشةة و

 األكاديمي .

 1/2122من 

 8/2122إلى 

طوير خمسععععععة   ت

مقررات لتخصعع  

الجديد رقم: اإلعالم 

  2333و 2623

 2062و 2335و

 .2303و

   اإلعالم.كلي 

   إدارة الشةة و

 األكاديمي .

 1/2122من 

 8/2122إلى 

 66جزئي لع تطوير 

لف  ت خ م ل قررا   م

تخصعععصععععات كلية 

ية االجتماعية  التنم

 واألسرية.

   الةةةتةةةنةةةمةةةيةةة

االجةةتةةمةةاعةةيةة  

 .واألسري 

   إدارة الشةة و

 األكاديمي .

 1/2122من 

8/2122إلى   

 62كلي لععععع تطوير 

مختلف  ل قررات  م

تخصعععصععععات كلية 

 الزراعة.

الزراعةة .  كليةة  

إدارة الشةةةةة و  

 األكاديمي .

 1/2122من 

 8/2122إلى 
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 الهدف الفرعي
االستراتيجية 

 التنفيذية
 اإلجراءات التنفيذية المشاريع والبرامج المؤشر المستهدف

الجهة 

 الرئيسة
 مدة التنفيذ الجهات الشريكة

الميزانية 

التقديرية 

JOD 

ع تطوير   03  كلي ل

وتععطععويععر مععقععررا  

مقرر  03جزئي لععع 

لععمععخععتععلععف أخععر 

تخصعععصععععات كلية 

العععععلععوم اإلداريععة 

 واالقتصادية.

   ليةة لوم ك ع ل ا

اإلداريةةةةةةةةةةةةةة  

 واالقتصادي .

   إدارة الشةة و

 األكاديمي .

 1/2122من 

 8/2122إلى 

 66كلي لععععع تطوير 

وتععطععويععر  رمععقععر

مقرر  06جزئي لععع 

لمختلف تخصصات 

كععلعععيعععة العععععععلعععوم 

 التربوية.

  لوم ع ل ليةة  ا ك

 التربوي .

   إدارة الشةة و

 األكاديمي .

 1/2122من 

 8/2122إلى 

( 60تطوير كلي لععع)

مقررات تخصصي 

الععععمععععكععععتععععبععععات 

والععريععاضععععععيععات 

ئي  جز تحععديععث  و

( مقررات 5لععععععععع)

( 7وتعععععدععععععيعععععم)

مقررات تخصععع  

أنظمععة المعلومععات 

 بجوانب تطبيقية.

 

   كةةةةةةلةةةةةةيةةةةةة

الةةتةةكةةنةةولةةوجةةيةةا 

والةةةةةعةةةةةلةةةةةوم 

 الت بيقي .

   إدارة الشةة و

 األكاديمي .

 1/2122من 

 8/2122إلى 

 تععععدعععععيععععم  .3

الععععمععععقععععررات 

بعععععمصعععععععععادر 

يب تعلم  وأسعععععال

إلكترونيععة حتى 

 نهاية الخطة.

عدد/نسةةةب  المقررات التي  .0

ها بمصةةةةادر جرى  تدعيم

يل تعليم إلكتروني   وأسةةةةال

 سنويا .

رضةةا ال لب  عن مصةةادر  .2

 التعلم.

  

على  %23تععدعيم 

ات مقرراألقععل من 

ليععة  تخصععععع  ك

لوم  ع ل تربا ل  يععةوا

بععأحععد المصععععععادر 

 .اإللكترونية

م لس الكليةة   .0 ي ةةدد 

المقررات التي ت تةةا   

 لتدعيم بالمصادر.

للم لس بقةةدم المقترب  .2

 األكاديمي لالعتماد.

بالتنسةةةةيق  .2 ي   تقوم الكل

 CDLمةةةع مةةةركةةةز 

ي  وطبيع   يد نوع لت د

 المصادر.

العلوم كلية 

 يةوالترب

 CDL 

  دائرة المنةةا ج

 .والمقررات

   إدارة الشةة و

 األكاديمي .

 

 

 

 1/2122من 

 8/2122إلى 
24,500 

 

 

 

 

 

 

 

من  %32تععدعيم 

 ات تخصععع مقرر

اآلداب بععأحععد  كليععة

 كلية اآلداب

 1/2122من 

 8/2122إلى 
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 الهدف الفرعي
االستراتيجية 

 التنفيذية
 اإلجراءات التنفيذية المشاريع والبرامج المؤشر المستهدف

الجهة 

 الرئيسة
 مدة التنفيذ الجهات الشريكة

الميزانية 

التقديرية 

JOD 

العععععععمصعععععععععععادر 

 .اإللكترونية

  CDLيةةقةةوم مةةركةةز  .4

 فريق اإلعداد. بتكلي 

 الت كيم والتقييم. .2

 النشر والتوزيع. .3

 

 

 1/2122من 

 8/2122إلى 

من  %622تدعيم 

 ات تخصععع مقرر

الععتععنععمععيععة  كععلععيععة

االجعععتعععمعععاععععيعععة 

واألسععععريععة بععأحععد 

العععععععمصعععععععععععادر 

 .اإللكترونية

التنمية كلية 

االجتماعية 

 واألسرية.

 1/2122من 

 8/2122إلى 

من  %622تدعيم 

 ات تخصععع مقرر

التكنولوجيععا كليععة 

والعلوم التطبيقيععة 

بععأحععد المصععععععادر 

 .اإللكترونية

كلية 

التكنولوجيا 

والعلوم 

 التطبيقية.

 1/2122من 

 8/2122إلى 

على  %23تععدعيم 

ات مقرراألقععل من 

ليععة  تخصععععع  ك

بععععأحععععد  اإلعععععالم

العععععععمصعععععععععععادر 

 .اإللكترونية

 كلية اإلعالم

 1/2122من 

 8/2122إلى 

على  %23تععدعيم 

ات مقرراألقععل من 

ليععة تخصععععع   ك

العععععلععوم اإلداريععة 

واالقتصعععادية بأحد 

العععععععمصعععععععععععادر 

 .اإللكترونية

كلية العلوم 

اإلدارية 

 واالقتصادية

 1/2122من 

 8/2122إلى 

 على %23 تدعيم

 مقررات من األقععل

ليععة تخصععععع   ك

 بعععأحعععد العععزراععععة

 كلية الزراعة

 1/2122من 

 8/2122إلى 
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 الهدف الفرعي
االستراتيجية 

 التنفيذية
 اإلجراءات التنفيذية المشاريع والبرامج المؤشر المستهدف

الجهة 

 الرئيسة
 مدة التنفيذ الجهات الشريكة

الميزانية 

التقديرية 

JOD 

 العععععععمصعععععععععععادر

 .اإللكترونية

4 

مععواصععععععلععة 

العععتعععأهعععيعععل 

الععمسعععععتععمععر 

لعععتعععنعععمعععيعععة 

العععمعععهعععارات 

والععكععفععايععات 

العععمعععهعععنعععيعععة 

األكععاديععمععيععة 

ألعضاء هيئة 

 التدريل.

. تععععأهععععيععععل 6

معععععن   622%

أعضععععاء الهيئة 

تدريسععععية في  ال

يب  جال أسععععال م

ة الحديث التدريل

 المدمج.التعلم و

نسةةب  /عدد أعضةةاء الهيئ   .0

تدريسةةةةي  ال ين اجتازوا  ال

برنامج الت  ي  في م االت 

األسةةاليل التعليمي  ال ديث  

 في م ال التعليم المدمج.

رضةةةةةا أعضةةةةةةاء  يئةة   .2

عن مسةةةةتوى  لتةةدريس  ا

 البرامج الت  لي .

 

عقعععععععععععععد دورات 

أسععععاليب التعلععععيم 

الحديثععة فععي مجععال 

  .التعلم المدمج

 الدورةت ديد م توى  .0

ت ةةديةةد المسةةةةتهةةدفين  .2

 بالدورة.

ت ةةديةةد   ليةة   عقةةد/  .2

 .المشارك  بالدورة

ال صةةةول على اعتماد  .4

 الدورة.

 . يالتنف .2

خرجةةات  .3 م بعةة   متةةا

 الدورة وتقييم توظيفها.

CDL 

 عمادة الكليات 

 التعليم المستمر 

   إدارة الشةة و

 األكاديمي .

 .الفروع 

  لموارد ئرة ا دا

 البشري .

 1/2122من 

 8/2122إلى 

2411 

 

 

 

 

عقعععععععععععععد دورات 

توظيععععف تقنيععععات 

الويععب فععي التعلععيم 

 المفتوح.

 1/2122من 

 8/2122إلى 

عقععععد دورات فععععي 

مجععععععال التعلععععععيم 

 التفاعلي.

 عمادة الكليات 

 التعليم المستمر 

   إدارة الشةة و

 األكاديمي .

 .الفروع 

  لموارد ئرة ا دا

 البشري .

 1/2122من 

 8/2122إلى 

تععععأهععععيععععل  .0

معععععن   622%

أعضععععاء الهيئة 

الععتععدريسععععععيععة 

فرغين  ت م ل في ا

ياس  جاالت الق م

عداد  والتقويم وإ

 .االمتحانات

نسةةب  /عدد أعضةةاء الهيئ   .0

تدريسةةةةي  ال ين اجتازوا  ال

برنامج الت  ي  في م االت 

قيةةاس والتقويم وإعةةداد  ل ا

 .االمت انات

رضةةةةةا أعضةةةةةةاء  يئةة   .2

عن مسةةةةتوى  لتةةدريس  ا

 البرامج الت  لي .

سةةةاليل رضةةةا ال لب  عن أ .2

 .واالمت اناتالتقويم 

دورة فععي أسععاليب 

القيعععاس والتقعععويم 

الحديثععة فععي بيئععة 

 التعلم المدمج.

 ت ديد م توى الدورة .0

ت ةةديةةد المسةةةةتهةةدفين  .2

 بالدورة.

ت ةةديةةد   ليةة  عقةةد/  .2

 .المشارك  بالدورة

ال صةةةول على اعتماد  .4

 الدورة.

 التنفي . .2

خرجةةات  .3 م بعةة   متةةا

 الدورة وتقييم توظيفها.

 عمادة الكليات 

  الةةةتةةةعةةةلةةةيةةةم

 .المستمر

   إدارة الشةة و

 األكاديمي .

 الفروع. 

  لموارد ئرة ا دا

 البشري .

 

 1/2122من 

 8/2122إلى 
0311 

 

 

 

 

 

دورة في تصععععميم 

االمععععتععععحععععانععععات 

اإللعععكعععتعععرونعععيعععة 

 .هاعدادإو

 1/2122من 

 8/2122إلى 
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 الهدف الفرعي
االستراتيجية 

 التنفيذية
 اإلجراءات التنفيذية المشاريع والبرامج المؤشر المستهدف

الجهة 

 الرئيسة
 مدة التنفيذ الجهات الشريكة

الميزانية 

التقديرية 

JOD 

تعععأهعععيعععل   .3

معععععن   622%

أعضععععاء الهيئة 

الععتععدريسععععععيععة 

فرغين  ت م ل في ا

مهععارات البحععث 

ت يا  هالعلمّي وتقن

 .وأدواته

نسةةب  /عدد أعضةةاء الهيئ   .0

تدريسةةةةي  ال ين اجتازوا  ال

برنامج الت  ي  في م االت 

مهةةارات وتقنيةةات الب ةة  

 العلمّي.

رضةةةةةا أعضةةةةةةاء  يئةة   .2

عن مسةةةةتوى  لتةةدريس  ا

 البرامج الت  لي .

م شةةةةر التةة  ير والب ةة   .2

العلمي في نتائج تصةةةةني  

ال ةةامعةةات العةةالمي ذات 

 الصل .

 

 

 

 

فععععي إدارة  دورة

فيععذ األبحععاث  ن ت و

 ت ديد م توى الدورة .0  اإلجرائية.

ت ةةديةةد المسةةةةتهةةدفين  .2

 بالدورة.

ت ةةديةةد   ليةة   عقةةد/  .2

 .المشارك  بالدورة

ال صةةةول على اعتماد  .4

 الدورة.

 التنفي . .2

خرجةةات  .3 م بعةة   متةةا

 الدورة وتقييم توظيفها.

عمادة 

الدراسات 

العليا و 

 البحث العلمي 

 

 عمادة الكليات. 

  الةةةتةةةعةةةلةةةيةةةم

 .المستمر

   إدارة الشةة و

 .والمالي  اإلداري 

 

 

 

 1/2122من 

 8/2122إلى 

24,000 

 

 

 

)مكرر مع 

الب   

 العلمي(

 

فععععععععي  اتدور

 ةالحديث األسععععاليب

 في البحث العلمّي.

 1/2122من 

 8/2122إلى 

مهارات دورة حول 

التقييم واإلشعععراف 

الرسععععععائععل على 

نشععععر الجععامعيععة و

ي ف األبحاث العلمية

مجالت وقواعععد  ل ا

الععبععحععث العععععلععمععي 

 العالمية المصنفة.

 1/2122من 

 8/2122إلى 
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 الهدف الفرعي
االستراتيجية 

 التنفيذية
 اإلجراءات التنفيذية المشاريع والبرامج المؤشر المستهدف

الجهة 

 الرئيسة
 مدة التنفيذ الجهات الشريكة

الميزانية 

التقديرية 

JOD 

. تععععأهععععيععععل 5

معععععن   622%

أعضععععاء الهيئة 

الععتععدريسععععععيععة 

فرغين  ت م ل في ا

مجععاالت إعععداد 

وتصميم المناهج 

والعععمعععقعععررات 

تعليميععة وفق  ل ا

تعلم  ل نيععات ا ق ت

 المدمج.

نسةةب  /عدد أعضةةاء الهيئ   .0

تدريسةةةةي  ال ين اجتازوا  ال

برنامج الت  ي  في م االت 

إعةةداد وتصةةةةميم المنةةا ج 

والمقررات لتعليميةة  وفق 

 تقنيات التعليم المدمج.

رضةةةةةا أعضةةةةةةاء  يئةة   .2

عن مسةةةةتوى  لتةةدريس  ا

 البرامج الت  لي .

رضةةا ال لب  عن مصةةادر  .2

 التعلم.

 

 

 

تصميم الدورات في 

تعليمي  ل لمقررات ا

وفععق  الععجععامعععععة

يير تصععععميم  معععا

لجععديععدة  كتععب ا ل ا

ووفق ممارسععععات 

 لتعلم المدمج.ا

 ت ديد م توى الدورة .0

ت ةةديةةد المسةةةةتهةةدفين  .2

 بالدورة.

ت ةةديةةد   ليةة  عقةةد/  .2

 .المشارك  بالدورة

ال صةةةول على اعتماد  .4

 الدورة.

 التنفي . .2

خرجةةات  .3 م بعةة   متةةا

 الدورة وتقييم توظيفها.

CDL 

 عمادة الكليات 

  دائرة المنةةا ج

 .والمقررات

  دائرة العالقات

 .العام 

  يم ل ع ت ل كز ا مر

 المستمر.

 

 

 

 1/2122من 

 8/2122إلى 

04111 

 

 

 

 

 

 تصعععميم فعععي دورة

 المقععررات وإعععداد

 اإللكترونيعععععععععععععة

 بععععنمط التفاعليععععة

 .الذاتي التعليم

 

 .ت ديد م توى الدورة .0

ت ةةديةةد المسةةةةتهةةدفين  .2

 بالدورة.

ت ةةديةةد   ليةة   عقةةد/  .2

 .المشارك  بالدورة

اعتماد ال صةةةول على  .4

 الدورة.

 التنفي . .2

خرجةةات  م بعةة   متةةا

 .اهالدورة وتقييم توظيف

CDL 

 1/2122من 

 8/2122إلى 

 

 0211 

 

 

 

 

 

تععععأهععععيععععل  .3

معععععن   622%

أعضععععاء الهيئة 

الععتععدريسععععععيععة 

فرغين  ت م ل في ا

نسةةب  /عدد أعضةةاء الهيئ   .0

تدريسةةةةي  ال ين اجتازوا  ال

برنامج الت  ي  في م االت 

اسةةةةتخةةدام تقنيةةات التعلم 

في  ظيف دورة  تو

أدوات العععتعععععععلعععم 

 اإللععكععتععرونععي فععي

 التعليم والتدريب.

 ت ديد م توى الدورة .0

ت ةةديةةد المسةةةةتهةةدفين  .2

 بالدورة.

ت ةةديةةد   ليةة  عقةةد/  .2

 .المشارك  بالدورة

CDL 

   إدارة الشةة و

 األكاديمي .

  الةةةتةةةعةةةلةةةيةةةم

 .المستمر

 

0211 
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الجهة 

 الرئيسة
 مدة التنفيذ الجهات الشريكة

الميزانية 

التقديرية 

JOD 

مجاالت استخدام 

تقنيات تصععععميم 

العععععبعععععرامعععععج 

 ةالعععتعععدريعععبعععيععع

 لكترونيا .إ

مدمج وتصةةةةميم البرامج  ال

 الكترونيا .  التدريبي

رضةةةةةا أعضةةةةةةاء  يئةة   .2

عن مسةةةةتوى  لتةةدريس  ا

 البرامج الت  لي .

رضةةا ال لب  عن مصةةادر  .2

 التعلم.

ال صةةةول على اعتماد  .4

 الدورة.

 التنفي . .2

خرجةةات  .3 م بعةة   متةةا

 .اهالدورة وتقييم توظيف

  عةةةةةةةمةةةةةةةادة

الدراسةةةات العليا 

 .والب   العلمي 

 والدراسات العليا

  لموارد ئرة ا دا

 .البشري 

 

 

 1/2122من 

 8/2122إلى 

تععععأهععععيععععل  .6

معععععن   622%

أعضععععاء الهيئة 

الععتععدريسععععععيععة 

فرغين  ت م ل في ا

جاالت القدرات  م

العععمعععععععرفعععيعععة 

والععتععحععلععيععلععيععة 

لتطبيقيععة في  وا

التخصععععصععععات 

الععععدقععععيععععقععععة 

 المستجدة.

نسةةب / عدد أعضةةاء الهيئ   .0

تدريسةةةةي  ال ين  اجتازوا ال

برنامج الت  ي  في م االت 

الةةقةةدرات الةةمةةعةةرفةةيةة  

والت ليليةة  والت بيقيةة  في 

م ال التخصصات الدقيق  

 المست دة.

رضةةةةةا أعضةةةةةةاء  يئةة   .2

عن مسةةةةتوى  لتةةدريس  ا

 البرامج الت  لي .

رضةةةا ال لب  عن أسةةةاليل  .2

التعليم المقدم  في مقررات 

 التخصص.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ليععل  ح ت في  دورة 

العععنععع  األدبعععي 

والعععععععروض فعععي 

مجععال آداب اللغععة 

 .اإلنجليزية

 .ت ديد م توى الدورة .0

ت ةةديةةد المسةةةةتهةةدفين  .2

 بالدورة.

ت ةةديةةد   ليةة   عقةةد/  .2

 .المشارك  بالدورة

ال صةةةول على اعتماد  .4

 الدورة.

 التنفي . .2

خرجةةات  .3 م بعةة   متةةا

 الدورة وتقييم توظيفها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كلية اآلداب

   إدارة الشةة و

 األكاديمي .

  الةةةتةةةعةةةلةةةيةةةم

 .المستمر

  لموارد ئرة ا دا

 .البشري 

  الم سةةةسةةةات

ئات المهني   والهي

والةةمةة ةةتةةمةةعةةيةة  

 الشريك .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1/2122من 

 8/2122إلى 

2111 

)جزء من 

التكالي  

 و ضمن 

موازن  

ال امع  في 

إطار 

العلء 

 األكاديمي(

دورة فععععي تحليععععل 

الععن  األدبععي فععي 

مجعععال آداب اللغعععة 

العربيععععععة وفععععععق 

 .المنهج الحديث

 كلية اآلداب

 1/2122من 

 8/2122إلى 

متقدمعععة  دورة فععي

فععععععععععي علععععععععععم 

الصعععععععععععععععوتيات 

(Phonetics). 

 كلية اآلداب.

 1/2122من 

 8/2122إلى 

دورة فععي مععجععال  

Cognitive 

Behavioral 

Therapy 

(CPT) 

كلية التنمية 

االجتماعية 

 واألسرية.

 

مععجععال دورة فععي 

صععنع السععياسععات 

والعععتعععخعععطعععيعععط 

 االجتماعي.

كلية التنمية 

االجتماعية 

 واألسرية.

 1/2122من 

 8/2122إلى 
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الميزانية 
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JOD 

 

 

 

 

االتجاهات  دورة في

ثة في تربيعة  حدي ال

 ورعاية الطفل.

كلية التنمية 

االجتماعية 

 واألسرية.

 1/2122من  

 8/2122إلى 

دورة فععي مععجععال 

االخعععععتعععععبعععععارات 

لمعقععايعيعل فعي  وا

 االجتماعية. الخدمة

كلية التنمية 

االجتماعية 

 واألسرية.

 1/2122من 

 8/2122إلى 

أمن دورة في 

 المعلومات

 

كلية 

التكنولوجيا 

 والعلوم

 التطبيقية.

 1/2122من 

 8/2122إلى 

ت الضخمة االبيان

Big Data 

كلية 

التكنولوجيا 

والعلوم 

 التطبيقية.

 1/2122من 

 8/2122إلى 

دورة في 

  Internetمجال
of Things 

كلية 

التكنولوجيا 

والعلوم 

 التطبيقية.

 1/2122من 

 8/2122إلى 

دورة في مجال 

الشبكات 

 واالتصاالت

كلية 

التكنولوجيا 

والعلوم 

 التطبيقية.

 1/2122من 

 8/2122إلى 

دورة في مجال 

Deep 

Learning 

كلية 

التكنولوجيا 

والعلوم 

 التطبيقية.

 1/2122من 

 8/2122إلى 

دورة في مجال 

 الذكاء الصناعي.

كلية 

التكنولوجيا 

والعلوم 

 التطبيقية.

 1/2122من 

 8/2122إلى 
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 التنفيذية
 اإلجراءات التنفيذية المشاريع والبرامج المؤشر المستهدف

الجهة 

 الرئيسة
 مدة التنفيذ الجهات الشريكة

الميزانية 

التقديرية 

JOD 

دورة في مجال 

الريادة واالبتكار 

 في مجال الزراعة.

 كلية الزراعة

 1/2122من 

 8/2122إلى 

دورة فععي مععجععال 

قنيععات مععا بعععد  ت

 الحصاد.

 كلية الزراعة

 1/2122من 

 8/2122إلى 

دورة فععي مععجععال 

 زراعة األنسجة.

 1/2122من  كلية الزراعة

 8/2122إلى 

دورة في مجال 

 تحليل التربة.

 1/2122من  كلية الزراعة

 8/2122إلى 

دورة في مجال 

إدارة المشاريع 

 الزراعية.

 1/2122من  كلية الزراعة

 8/2122إلى 

دورة في مجال 

 أمراض النبات.

 1/2122من  كلية الزراعة

 8/2122إلى 

دورة في مجال 

 خصوبة التربة.

 1/2122من  كلية الزراعة

 8/2122إلى 

دورة في مجال 

الزراعة الذكية 

 والمستدامة.

 1/2122من  كلية الزراعة

 8/2122إلى 

دورة في مجال 

إعداد مدربين 

TOT. 

 1/2122من  كلية الزراعة

 8/2122إلى 
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الجهة 

 الرئيسة
 مدة التنفيذ الجهات الشريكة

الميزانية 

التقديرية 

JOD 

دورة في السععععلوك 

 التمويلي.

كلية العلوم 

اإلدارية 

 واالقتصادية

 1/2122من 

 8/2122إلى 

دورة فععي الععرهععن 

العقععاري والتمويععل 

 العقاري.

كلية العلوم 

اإلدارية 

 واالقتصادية

 1/2122من 

 8/2122إلى 

دورة فععي مععجععال 

يل القياسععععي  التحل

 لالقتصاد.

كلية العلوم 

اإلدارية 

 واالقتصادية

 1/2122من 

 8/2122إلى 

دورة فععي مععجععال 

بعععععرمعععععجعععععيعععععة 

SMACC. 

كلية العلوم 

اإلدارية 

 واالقتصادية

 1/2122من 

 8/2122إلى 

دورة في مهععارات 

 الصحافة الرقمية.
 كلية اإلعالم

 1/2122من 

 8/2122إلى 

ئل  دورة في وسععععا

التعليم في عصععععر 

 كلية اإلعالم الصحافة الرقمية.

 1/2122من 

 8/2122إلى 

دورة فعععي إععععداد 

 البحوث اإلعالمية.
 كلية اإلعالم

 1/2122من 

 8/2122إلى 

تقنيععات  في  دورة 

النشعععر في عصعععر 

 كلية اإلعالم الصحافة الرقمية.

 1/2122من 

 8/2122إلى 

دورة بعععععععنعععوان 

ثة  حدي هات  جا "ات

فعععي العععتعععععععلعععيعععم 

 والتعلم".

 

كلية العلوم 

  التربوية

 1/2122مةةةن 

 8/2122إلى 

دورة  بعععععععنعععوان 

"اإلرشععاد النفسععي 

 االلكتروني".

 

كلية العلوم 

 التربوية

 1/2122مةةةن 

 8/2122إلى 
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 التنفيذية
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الجهة 

 الرئيسة
 مدة التنفيذ الجهات الشريكة

الميزانية 

التقديرية 

JOD 

2 

تعععععععععمععععيععععق 

التواصعععل مع 

خععععريععععجععععي 

العععجعععامعععععععة 

تعععنعععمعععيعععة و

تععهععم كععفععايععا

العععمعععهعععنعععيعععة 

ية نافسعععع  والت

وفععععععععععععععععق 

تجععدات  مسعععع

حاجات سععوق 

 العمل.

من  622%  .6

التخصععععصععععات 

لععديهععا معععايير 

وسععععيععاسععععععات 

ص ة لية معتمديتف

خصائ  الحول  

 الععتععنععافسعععععيععة

  .لخريجينل

جود مةنةهة ةيةة  قةيةةاس  .0 و

واضةةةة   للت قق من مدى 

طرائق التةةدريس إسةةةةهةةام 

ناء  ع  في ب يل المتب تدر وال

وتةة ةةويةةر خصةةةةةةائةةص 

نافسةةةةي  على  الخري ين الت

 .لتخصصاتمستوى ا

ت التي اعدد التخصةةةةصةةةة .2

تعتمد خصةةائص الخري ين 

 في تقييم مقرراتها.

مد  .2 عدد المقررات التي تعت

خصةةةةائص الخري ين عند 

 عملي  اإلعداد والت وير.

عدد التخصةةةةصةةةةات التي  .4

تختبر مدى ت قيق خري يها 

 للخصائص المعتمدة.

مسةةةتوى ت سةةةن صةةةورة  .2

لقةةدس  معةة  ا يج جةةا خر

م تمع  ل في ا توحةة   ف م ل ا

ه نةر هةةمن وجوت ةةديةةدا  

 المشغلين.

عةةدد ال وائز والتكريمةةات  .3

 والتي حصةةة  عليها خري 

 جامع  القدس المفتوح .

يم وتطبيق  م تصعععع

قيععاس  جيععة  ه ن م

واضععععحععة للتحقق 

من مدى مسعععاهمة 

لتععدريل  ئق ا طرا

تدريعب المتبععة  وال

ئ  اخصعععفي بناء 

 العععخعععريعععجعععيعععن

التنععافسععععيععة على 

مسعععععععععععتععععععععوى 

 .التخصصات

شكي  فرع عم  على  .0 ت

 مستوى ك  تخصص.

عقد يوم دراسي للب    .2

عمةة   ةة    اتبمهمةةّ 

 .اهالفرع واستراتي يات

ت ةةديةةد خصةةةةةةائص  .2

الخري ين على مختل  

الةمسةةةةةتةويةةات لةةكةة  

تةةةةخصةةةةةةةص مةةةةن 

 التخصصات.

وضع  لي  لف ص مدى  .4

تضةةةةةةةمةةةيةةةن  ةةة   

الةةخصةةةةةةائةةص فةةي 

 التخصصات المختلف .

تصميم أداة لقياس مدى  .2

بلورة     الخصةةائص 

 لدى الخري ين.

إصةةدار تقرير فصةةلي  .3

نتةةائج  ةة ا يتضةةةةمن 

التقييم على مستوى ك  

 تخصص.

دائرة 

التخطيط 

 والجودة

   إدارة الش و

 األكاديمي .

   عمادة شةة و

 .ال لب 

  عةةةةةةمةةةةةةادة

 .الكليات

  أقسةةةةةةةةةةةةةام

 التخصصات.

 1/2122من 

 8/2122إلى 

ضمن 

الموازن  

 ال اري 

الععتععطععويععر   .0

 رامجالمستمر للب

الععتعععععلععيععمععيععة 

تععدريععبععيععة والعع

ية لرفع الو تأهيل

خريج  ل كفععاءة ا

وفق مسعععتجدات 

وجةةود مسةةةةةح سةةةةةنةةوي  .0

حتيةةاجةةات  جهةةات وا تو ل

 الخري ين.

عدد الخ ط الدراسةةي  التي  .2

طورت اسةةةةتنةةادا  لنتةةائج 

 المسح.

عدد المقررات التي طورت  .2

 استنادا  لنتائج المسح.

ح مسعععععإجعععععراء 

لرصععععد سععععنوي 

توجهعععععععععععععععات 

وإحتياجعععععععععععات 

الخعععععععععععععريجين 

وربطهععععععععععععععععا 

بتطعععععععععععععععععوير 

البععععععععععععععععرامج 

خ ةة  لتنفيةة   .0 وضةةةةع 

 للمسح.

 .اعتماد الخ   .2

 تصميم األدوات. .2

 تنفي  الخ  . .4

 النتةةائجوتعميم نشةةةةر  .2

 والتوصيات.

عمادة شؤون 

وحدة  -الطلبة

متابعة  

 الخريجين

  دائةةةةةةةةةةةةةةرة

الةةةتةةةخةةة ةةةيةةةط 

 وال ودة.

 ات عةةةةةمةةةةةاد

 الكليات.

 

 1/2122من 

 8/2122إلى 

ضمن 

الموازنة 

 الجارية
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الجهة 

 الرئيسة
 مدة التنفيذ الجهات الشريكة

الميزانية 

التقديرية 

JOD 

جات سععععوق  حا

 العمل.

 التي المقررات عدد .4

 لنتائج طورت استنادا  

 .المسح

 الخري ين.مستوى رضا  .2

 

التعليميععععععععععععععة 

 والتدريبية.
 

 لتوجهات سنوي مسح وجود .0

 .المشغلين واحتياجات

 التي الدراسي  الخ ط عدد .2

 لنتائج طورت استنادا  

 .المسح

 تم التي المقررات عدد .2

 لنتائج استنادا   ن وير ا

 .المسح

 .المشغلين رضا مستوى .4

إجععععععراء مسععععععح 

 لرصعععععدسعععععنوي 

 توجهععععععععععععععععععات

 واحتياجععععععععععععععات

 المشععععععععععععععععغلين

 وربطهعععععععععععععععععععا

 بتطعععععععععععععععععععوير

 البعععععععععععععععععععرامج

 التعليميعععععععععععععععععة

 .والتدريبية

 لتنفي  خ   وضع .0

 .للمسح

 .الخ   اعتماد .2

 .األدوات تصميم .2

 .الخ   تنفي  .4

عميم نشةةةةر .2 ت  النتةةائج و

 .والتوصيات

عمادة شؤون 

وحدة  -الطلبة

متابعة  

 الخريجين

  دائةةةةةةةةةةةةةةرة

الةةةتةةةخةةة ةةةيةةةط 

 وال ودة.

 ات عةةةةةمةةةةةاد

 الكليات.

 

 1/2122من 

 8/2122إلى 

ضمن 

الموازنة 

 الجارية

 التدريبيةةة  البةةةرامج عةةةدد .0

 المصةةةةةةمم  والت  يليةةةةةة 

 كفايةةةات رفةةةع ألغةةةراض

الخةةةةري ين ال ةةةةدد فةةةةي 

 .المهارات العام 

 التدريبيةةة  البةةةرامج عةةةدد .2

 فعليةةةا   المنفةةة ة والت  يليةةة 

 كفايةةةات رفةةةع ألغةةةراض

الخةةةةري ين ال ةةةةدد فةةةةي 

 المهارات العام .

 الخةةةةةةةةةةري ين عةةةةةةةةةةدد .2

 البةةةرامج مةةةن المسةةةتفيدين

 والت  يليةةةةةةة  التدريبيةةةةةةة 

 رفةةع ألغةةراض المصةةمم 

الخةةري ين ال ةةدد  كفايةةات

 .في المهارات العام 

ت سةةةةن م شةةةةر التةةةة  ير  .4

الم تمةةةةةةةةع ونوعيةةةةةةةةة  

ات دورعععععقععععد  

ية  تأهيليعةتدريب  و

 لرفع كفاياتسنويا  

يجين خر ل الجععدد  ا

فعععي العععمعععهعععارات 

 العامة.

االطالع على الت ارب  .0

ه ا  ي  ب ي  والعرب اآلقليم

 الم ال.

ت ديد االحتياجات على  .2

أسةةاس تقييم خصةةائص 

الخري ين المست دة في 

لى  ع عمةة   ل سةةةةوع ا

 مستوى التخصصات.

تةة ةةديةةد الةةمةة ةةاالت  .2

 والتةة  يليةة التةةدريبيةة  

 .الم لوب 

إعداد ال واقم البشةةةري   .4

 الم لوب . واألكاديمي 

تصةةةةةمةةيةةم الةةبةةرامةةج  .2

 .الم لوب 

وضةةةع خ   للتسةةةويق  .3

 والتنفي .

 التنفي . .2

عمادة شؤون 

 الطلبة

 عمادة الكليات 

  تعليم ل مركز ا

الةةمسةةةةةةتةةمةةر 

وخةةةةةةدمةةةةةة  

 .الم تمع

 .الفروع 

  م سةةةةسةةةةةات

الةةمةةة ةةةتةةةمةةةع 

الةةةمةةة ةةةلةةةي 

والةةةةقةةةة ةةةةاع 

الةةةةةةخةةةةةةا  

لراعي لمثةة   ا

     األنش  .

   م لس ال لبةة

 الق ري.

 1/2122من 

 8/2122إلى 
4211 
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 الهدف الفرعي
االستراتيجية 

 التنفيذية
 اإلجراءات التنفيذية المشاريع والبرامج المؤشر المستهدف

الجهة 

 الرئيسة
 مدة التنفيذ الجهات الشريكة

الميزانية 

التقديرية 

JOD 

الخةةةةري ين فةةةةي معةةةةايير 

تصةةةني  ال امعةةةات ذات 

 الصل .

 

 التدريبيةةة  البةةةرامج عةةةدد .0

 المصةةةةةةمم  والت  يليةةةةةة 

 كفايةةةات رفةةةع ألغةةةراض

فةةةي م ةةةاالت  الخةةةري ين

ومهةةةةةارات التخصةةةةةص 

 المست دة.

 التدريبيةةة  البةةةرامج عةةةدد .2

 فعليةةةا   المنفةةة ة والت  يليةةة 

 كفايةةةات رفةةةع ألغةةةراض

فةةةي م ةةةاالت  الخةةةري ين

ومهةةةةةارات التخصةةةةةص 

 المست دة.

 الخةةةةةةةةةةري ين عةةةةةةةةةةدد .2

 البةةةرامج مةةةن المسةةةتفيدين

 والت  يليةةةةةةة  التدريبيةةةةةةة 

 رفةةع ألغةةراض المصةةمم 

 ال ةةدد الخةةري ين كفايةةات

م ةةةاالت ومهةةةارات  فةةةي

 .التخصص المست دة

 التةةةة  ير م شةةةةر ت سةةةةن .4

 ونوعيةةةةةةةةة  الم تمةةةةةةةةع

 معةةةةايير فةةةةي الخةةةةري ين

 ذات ال امعةةةات تصةةةني 

 .الصل 

قد  تدريبية  ةدورع

ية تأهيل سععععنويا   و

عاون مع األطر  بالت

تنفيععذ  ل نيععة  ه م ل ا

ستمر برامج تعلم  م

فععععي مععععجععععاالت 

ومععععععععهععععععععارات 

الععععتععععخصعععععععع  

 المستجدة.

 

توصيات االطالع على  .0

األطةةةر الةةةمةةةهةةةنةةةيةةة  

الت ارب المختصةةةة  و

ي  والعربي  به ا  اآلقليم

 الم ال.

ت ديد االحتياجات على  .2

صائص  ساس تقييم خ أ

الخري ين المسةةةةت ةةدة 

في سةةةةوع العم  على 

 مستوى التخصصات.

تةة ةةديةةد الةةمةة ةةاالت  .2

 والتةة  يليةة التةةدريبيةة  

 . الم لوب

إعداد ال واقم البشةةري   .4

 الم لوب . واألكاديمي 

تصةةةةةمةةيةةم الةةبةةرامةةج  .2

 .الم لوب 

وضةةع خ   للتسةةويق  .3

 والتنفي .

 التنفي . .8

مركز التعليم 

المستمر 

وخدمة 

 المجتمع.

  عةةةةةةمةةةةةةادة

 .الكليات

  . عمادة شةة و

 ال لب .

 .الفروع 

  م سةةةةسةةةةةات

الةةمةةة ةةةتةةةمةةةع 

الةةةمةةة ةةةلةةةي 

والةةةةقةةةة ةةةةاع 

الةةةةةةخةةةةةةا  

لراعي لمثةة   ا

     األنش  .

  المهنيةة  األطر

والنقةةابيةة  ذات 

 الصل .

   م لس ال لبةة

 الق ري.

 1/2122من 

 8/2122إلى 
4211 
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 الهدف الفرعي
االستراتيجية 

 التنفيذية
 اإلجراءات التنفيذية المشاريع والبرامج المؤشر المستهدف

الجهة 

 الرئيسة
 مدة التنفيذ الجهات الشريكة

الميزانية 

التقديرية 

JOD 

التواصعععل بين  3

العععخعععريعععجعععيعععن 

وأطراف سععععوق 

فعتعح لعالعععمععل  

فعععاق جعععديعععدة آ

عمععل  ل فرا ا ل

 أمام الخريج.

جود  .0 ي ين و خر عيةة   جم

 فاعل .

عدد األنشةةةة   والفعاليات  .2

ي   ع  المرع م  لل ام لداع ا

من قبةة  الخري ين لتعزيز 

 التعاو  مع سوع العم .

عةةدد االتفةةاقيةةات والبرامج  .2

والمشةةةاريع التي تم تنفي  ا 

بين ال امع  وسةةةوع العم  

بتنسةةةةيق وتعةةاو  خري ي 

 ال امع .

م شةةةةر التةة  ير الم تمعي  .4

والسةةةةمعة  األكةةاديمية  في 

يفةةات  ن م شةةةةرات تصةةةة

 ال امعات ذات الصل .

مال وتفعيل  اسععععتك

خريجين  عيععة  م ج

 الجامعة.

تشةةةةكيةة  فريق عمةة   .0

ليةة   مختص لوضةةةةع 

السةةةةتكمةةال وتفعيةة  

 ال معي .

االطالع على الت ارب  .2

قليمي  والعالمي  به ا اإل

 الم ال.

عداد خ   ومسةةةةودة  .2 إ

 نةام للت بيق.

اعتماد  من قب  رئاسةة   .4

 ال امع .

 .التنفي  .2

 التقييم. .3

عمادة شؤون 

وحدة  -الطلبة

متابعة  

 الخريجين

  دائةةةةةةةةةةةةةةرة

الةةةتةةةخةةة ةةةيةةةط 

 وال ودة.

 دائةةةةةةةةةةةةةةرة 

عام  لعالقات ا ال

 الةةةةدولةةةةةيةةةةة و

 واإلعالم.

 .الفروع 

 

 1/2122من 

 8/2122إلى 

ضمن 

الموازنة 

 الجارية
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 الهدف الفرعي
االستراتيجية 

 التنفيذية
 اإلجراءات التنفيذية المشاريع والبرامج المؤشر المستهدف

الجهة 

 الرئيسة
 مدة التنفيذ الجهات الشريكة

الميزانية 

التقديرية 

JOD 

   

عةةدد اتفةةاقيةةات ومةة كرات  .0

التعةةاو  مع ممثلي سةةةةوع 

العم ، والم سسات المعني  

ت  ي   ي  وال ب هود التشةةةةغ

تدريل  واإلعداد المهنّي وال

 سنويا .

عدد الم سةةةةسةةةةات الممثل   .2

 لسةةوع العم  والم سةةسةةات

المعنيةة  ب هود التشةةةةغيةة  

ت  ية  واإلعةداد المهني  وال

والتةةدريةةل المةةدرجةة  في 

 قاعدة وحدة الخري ين.

النصةةةيل النسةةةبي إلشةةةغال  .2

خري ي جةةامعةة  القةةدس 

المفتوح  للشواغر الوظيفي  

ح  في الق اعين العام  تا الم

 والخا .

شاركين  .4 سب  الخري ين الم ن

في أنشة   وحدة الخري ين 

 سنويا .

عمةة  .2 ل فر  ا لتي  عةةدد  ا

وفةةرت مةةن خةةالل وحةةدة 

 الخري ين سنويا .

يبيةة   .3 لتةةدر فر  ا ل عةةدد ا

لتةة  يليةة  التي وفرتهةةا  وا

 وحدة الخري ين سنويا .

عةةدد المشةةةةةاريع الريةةاديةة   .2

لخري ي جةةامعةة  القةةدس 

 المفتوح .

نسةةب  عدد خري ي ال امع   .8

الةة ين يسةةةةتكملو  تعليمهم 

 العالي.

 /تععفعععععيععلتععوقععيععع

يات ومذكرات  فاق ات

هم مع ممثلي  تفععا

سععععععوق العععععمععل 

لمؤسععععسععععععات  وا

المعنية بالتشععععغيل 

عداد  يل واإل تأه وال

 المهني والتدريب.

قةةاعةةدة  تةة ةةديةة   .0

بيانات حول م سسات ال

 التدريل والتشغي .

حصةةةر الم سةةةسةةةات  .2

ف   هد  باتفاقياتالمسةةةةت

 التعاو .

تصةةةةني  م ةةاالت  .2

تمةةام  ةة    عمةة  وا 

 الم سسات.

يد أوجه التعاو   .4 ت د

والبرامج المشةةةةتركةة  

لتي تشةةةةكةة  تقةةاطع  ا

 مصالح وا تمام.

تنسةةةيق االتصةةةاالت  .2

مع     ال هات وترتيل 

 لقاءات للمناقش .

ودة  .3 غ  َمسةةةة  يا صةةةة

 أو التعةةاو  التفةةاقيةةات

 م كرات التفا م.

و أ قيع االتفةةاقيةةاتتو .2

 الم كرات.

مةةتةةابةةعةة  تةةنةةفةةيةة   .8

 االتفةةاقيةةات/المةة كرات

واألنشةةةة   والفعاليات 

 .المترتب  عليها

عمادة شؤون 

وحدة  -الطلبة

متابعة 

 الخريجين

  دائةةةةةةةةةةةةةةرة

عام  لعالقات ا ال

 الةةةةدولةةةةةيةةةةة و

 واإلعالم.

  عةةةةةةةمةةةةةةةادة

 .الكليات

 .الفروع 

 1/2122من 

 8/2122إلى 

ضمن 

الموازن  

 ال اري 
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 الهدف الفرعي
االستراتيجية 

 التنفيذية
 اإلجراءات التنفيذية المشاريع والبرامج المؤشر المستهدف

الجهة 

 الرئيسة
 مدة التنفيذ الجهات الشريكة

الميزانية 

التقديرية 

JOD 

نسةةةةب  عدد خري ي جامع   .1

من  م توحةة   ف م ل لقةةدس ا ا

  مناصةةةل تنفي ي  يشةةةغلو

 عليا.

خري ي جةةامعةة   .01 عةةدد 

من  م توحةة   ف م ل لقةةدس ا ا

 يشغلو  مناصل قيادي .
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 الثاني االستراتيجيالهدف 

 المالية الجامعة وتنمية مصادرستدامة المالية ضمان االالجهود لتعزيز 

 الجهات الرئيسة المسؤولة عن التنفيذ

 الماليةاإلدارية وإدارة الشؤون 

 إدارة الشؤون األكاديمية

 دائرة التدقيق الداخلي

 عالمالعالقات العامة والدولية واإل دائرة

 في تنفيذ الهدف الجهات الشريكة

 دائرة التخطيط والجودة مجلل األمناء*

 دائرة اللوازم والمشتريات ICTCمركز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 دائرة الموارد البشرية والمالية إدارة الشؤون اإلدارية

 رئاسة الجامعة الفروع

 عمادات الكليات المدقق الخارجي

 البحث العلمي عمادة الدراسات العليا و والمالية إدارة الشؤون اإلدارية

 مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع إدارة الشؤون األكاديمية

 عالمالعالقات العامة والدولية واإلدائرة   دائرة التدقيق الداخلي

 الدوائر المعنية 

 دور  في وضع استراتي يات التموي  وحشد الدعم والتموي  لمشاريع ال امع .* ي تي إدرا  م لس األمناء ك ه  شريك  في   ا الهدف، نةرا  أل مي  
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 الماليةالجامعة  وتنمية مصادرستدامة المالية ضمان االالجهود لتعزيز : ثانيالهدف االستراتيجي ال

 الهدف الفرعي
االستراتيجية 

 التنفيذية
 اإلجراءات التنفيذية المشاريع والبرامج المؤشر المستهدف

الجهة 

 الرئيسة

الجهات 

 الشريكة

مدة 

 التنفيذ

الميزانية 

التقديرية 

JOD 

0. 
تنويع مصادر 

اإليععععععععرادات 

 وتعظيمها

ترشعععيد النفقات   .6

-3الجارية بنسععععبة 

سعععنويا  مقارنة   3%

سنة السابقة دون  بال

التأثير على مسعتوى 

جعععودة العععخعععدمعععات 

 التعليمية والطالبية. 

  

  

  

  

  

  

عدل  .0 خفض الع ز في م

 موازن  ال امع .

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

ضبط األنشطة تات 

التععأثير الحععاد على 

عدم اسعععتقرار بنود 

الععمععوازنععة عععلععى 

ساس تحليل العائد  أ

 والتكلفة.

  

  

  

  

  

 .تشكي  فريق عم  .0

ليةة  بنود الموازنةة   .2 ت 

 .سباب الع زأوت ديد 

اقتراب السياسات المتعلق   .2

بضةةةما  مرون  ضةةةبط 

البنود التي تعد مصةةةةدرا  

 لزيادة الع ز.

 ر     السياسات أدراس   .4

لى النواحي المختلفةة   ع

 للعم  في ال امع .

اعتماد السياسات من قب   .2

 .رئاس  ال امع 

جةةةراءات إلتةةة ةةةديةةةد ا .3

 .التنفي ي 

 .التقييم .2

إدارة الشؤون 

اإلدارية 

 الماليةو

   رئةةةةاسةةةةةةة

 .ال امع 

 الفروع. 

 

 

 

 

من 

1/2212 

إلى 

8/2122  

 

 

 

 

 

 

ضمن 

الموازن  

 ال اري 

 

 

 

 

 

 

. أن ال تقل مساهمة 0

مردودات النشععععععاط 

حثي والتععدريبي  ب ل ا

في  واالسععععتشععععاري

 %0الموازنععة عن 

من إجمالي اإليرادات 

 السنوية.

د عتماالتخفيض نسةةةب  ا .0

على الرسةةوم الدراسةةي  

 في تموي  الموازن .

نسةةب  مسةةا م  النشةةاط  .2

 الب ثي في الموازن .

نسةةب  مسةةا م  النشةةاط  .2

 الموازن .التدريبي في 

نسةةةةب  مسةةةةا م  عوائد  .4

 االسةةةتشةةةاري الخدمات 

 والتقني  في الموازن .

  بعععنعععاء قعععدرات

الدوائر والمراكز 

الفنيععة والبحثيععة 

فععي الععجععامعععععة 

دخعععول فعععي لعععلععع

ععطععاء تععنعفععيععذ 

مشعععاريع وتقديم 

فنيععة  خععدمععات 

 واستشارية. 

  اسععععععععتععععغععععالل

المراكز  إمكانيات

الععععبععععحععععثععععيععععة 

لمختبرات في  وا

تقععديم خععدمععات 

 منتجة. 

 .تشكي  فريق عم  .0

مكانيات المتاح  إلت ديد ا .2

عات المعنية   لدى الق ةا

 .في ال امع 

جات لبناء  .2 يا يد االحت ت د

في  معةة   ل ةةا قةةدرات ا

ت وير وتسةةويق وترويج 

خةةدمةةاتةةهةةا الةةفةةنةةيةة  

 واالستشاري .

وضةةةةع خ   لتسةةةةويق  .4

خةةدمةةاتةةهةةا الةةفةةنةةيةة  

 .واالستشاري 

التشةةبيم مع الم سةةسةةات  .2

 .الشريك 

 .المتابع  والتقييم .3

 إدارة

الشؤون 

 األكاديمية

  عةةةةةةمةةةةةةادة

سات العليا  الدرا

 الب   العلمي و

  مركز التعليم

وخدم   المستمر

 الم تمع.

 ICTC. 

 ات عةةةةمةةةةاد

 .الكليات

  دائةةةةةةةةةةةةرة

العام  العالقات 

 الةةةةدولةةةةيةةةة و

 واإلعالم.

 الفروع 

من 

1/2212 

إلى 

8/2122  

 

 

 

ضمن 

الموازن  

 ال اري 
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 الهدف الفرعي
االستراتيجية 

 التنفيذية
 اإلجراءات التنفيذية المشاريع والبرامج المؤشر المستهدف

الجهة 

 الرئيسة

الجهات 

 الشريكة

مدة 

 التنفيذ

الميزانية 

التقديرية 

JOD 

 م ير  ج فق تععأ را

الععععجععععامعععععععععة 

 الخدماتية.

   الشةةةةةةةة و

 اإلداريةةةةةةةةةةةة 

 .والمالي 

أن ال تعععقعععل    .3

مسععععععاهمععة تجنيععد 

األموال للمشعععععاريع 

الععتععطععويععريععة فععي 

نة الجامعة عن  مواز

من إجعمععالعي  5%

 اإليرادات السنوية.

مويةة  . 0 ت ل ح م ا زيةةادة 

  والمسةةةةةةاعةةدات المقةةدمةة

للمشةةةةةةاريع الت ويريةة  في 

 ال امع .

  

  

  

  

  

  

  

  

زيادة أنشطة تجنيد 

األموال من مصادر 

 المحليةالتمويل 

 .والخارجية

 .تشكي  فريق عم  .0

وضةةةةع مقترب لتنسةةةةيق  .2

وتنةيم أنشةةةة ةة  ت نيةةد 

 األموال في ال امع .

اعتمةةاد المقترب وتفعيلةةه  .2

من خالل ت ديةد موقعةه 

 على الهيكل .

ت ديد وتصني  المان ين  .4

لم تلمين والسةةةةةةابقين  ا

 لل امع .

ب ةة  حول كةة   إجراء .2

جه  من ال هات المان   

 .اوو يقته

وضةةةةةع خةة ةة  ألفةةاع  .3

ل هةةات  مع ا تعةةاو   ل ا

ن القةةا  من  ن ةة  ا لمةةا ا

 ودوافعها. أ دافها

االتصةةةال والتشةةةبيم مع  .2

الةة ةةهةةات الةةمةةانةة ةة  

الةةدائم في  وإشةةةةراكهةةا

فةةعةةالةةيةةات الةة ةةامةةعةة  

واطةةةالعةةةهةةةا عةةةلةةةى 

لمسةةةةتمرة  ت ورات ا ل ا

 والمن زات.

للةةدعم  .8 لبةةات  ط يم  تقةةد

ندة من ال هات  والمسةةةةا

المان   لمشاريع ال امع  

ت وطبيعة  وفق األولويةا

 ا تمام ال هات المان  .

  دائععععععععععرة

العععععععالقعععات 

العععععععععامعععععة 

والعععدولعععيعععة 

 واإلعالم.

 

 

  مةةةة ةةةةلةةةةس

 .األمناء

 الفروع. 

  مركز التعليم

المستمر وخدم  

 الم تمع.

 

من 

1/2212 

إلى 

8/2122  

 

 

 

 

 

 

ضمن 

الموازن  

 ال اري 
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 الهدف الفرعي
االستراتيجية 

 التنفيذية
 اإلجراءات التنفيذية المشاريع والبرامج المؤشر المستهدف

الجهة 

 الرئيسة

الجهات 

 الشريكة

مدة 

 التنفيذ

الميزانية 

التقديرية 

JOD 

إعداد تقرير التقييم السةةةةنوي 

ل هةةات  مع ا عالقةة   ل ل

 المان  .

أن ال تعععقعععل    .5

مسععععععععععاهععععععمععععععة 

االسععتثمارات المالية 

والمععدرة للععدخععل في 

نة الجامعة عن  مواز

من إجعمععالعي  0%

 اإليرادات السنوية.

نسةةةةب  الوفر في النفقات  .0

  مقارن  بالموازن  السابق .

نسةةةةةةبةة  مسةةةةةةا ةةمةة   .2

االسةةةةتثمةةارات المةةاليةة  

والةةمةةدرة لةةلةةدخةة  فةةي 

 موازن  ال امع .

  نويع المحفظععة ت

االسعععععتعثعمععاريععة 

فععي  لععلععجععامعععععة

تععععععوظععععععيععععععف 

االحععتععيععاطععيععات 

 جل:ألطويلة ا

 يداع إلشعععهادات ا

العععمصعععععععرفعععي 

 والودائع اآلجلة.

  االسععععتثمععار في

نتاجية إمشععاريع 

تاتععيععة داعععمععة 

للعملية التعليمية 

والتععدريبيععة في 

الجععامعععة)مراكز 

خدمة اجتماعية  

مدارس خاصععة  

 إنععععععععععتععععععععععاج

 عالمي...الخ(.إ

  االسععععتثمععار في

 العقارات.

تشةةةةكي  ل ن  مختصةةةة   .0

الةةةمةةة ةةةفةةةةةةة  إلدارة 

 االستثماري .

تةةقةةيةةيةةم الةةمةة ةةفةةةةة   .2

االسةةةةتثمةةاريةة  ال ةةاليةة  

 لل امع .

تةةة ةةةديةةةد الةةةفةةةر   .2

االسةةةةتثمةاريةة  المتةةاحةة  

وت لي  مستوى المخاطر 

 الخاص  بك  منها.

رفع دراسةةةةة  بةةالنتةةائج  .4

والتوصةةيات إلى رئاسةة  

ع  ومن  م لم لس  ال ام

 األمناء.

ئاسةةةة   .2 ي  قرارات الر تنف

 وم لس األمناء.

لدوري  .3 ةالتقييم ا   للم ف

طر  مخةةا ل توى ا ومسةةةة

 الخا  بها.

 

إدارة الشؤون 

اإلدارية 

 والمالية

 إدارة 

الشةةةةةةةةةةةةة و  

 اإلداريةةةةةةةةةةةة 

 .والمالي 

  دائةةةةةةةةةةةةرة

 الةةةتةةةخةةة ةةةيةةةط

 وال ودة.

 الفروع. 

  عةةةةةةمةةةةةةادة

 .الكليات

من 

1/2212 

إلى 

8/2122  

 

 

 

 

 

ضمن  

الموازن  

 ال اري 
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 الهدف الفرعي
االستراتيجية 

 التنفيذية
 اإلجراءات التنفيذية المشاريع والبرامج المؤشر المستهدف

الجهة 

 الرئيسة

الجهات 

 الشريكة

مدة 

 التنفيذ

الميزانية 

التقديرية 

JOD 

تيععاز6 ج معن  03 .ا

كوادر الدائرة المالية 

متخصصة في  لدورة

هعععارات معععجعععال مععع

تخطيط والتحليععل  ل ا

وفعععق   العععمعععالعععي

العععمعععمعععارسعععععععات 

 والتقنيات الحديثة.

ف وة بين  .0 ل خفةةاض ا ن ا

الةةمةةوازنةة  الةةمةةقةةدرة 

 والميزاني  الفعلي .

ين   عةةدد .2 كوادر الةة  ل ا

اجتازوا دورات تدريبي  

متخصص  في مهارات 

ليةة   ت  ل يط وا خ  ت ل ا

 المالي.

دورة متخصعععصعععة 

ععععلعععى معععهعععارات 

والتحليععل التخطيط 

 المالي.

ت ديد الدورة المناسةةةةب    .0

 .ودراس  برنام ها

تةرشةةةةةيةح الةمةوظةفةيةةن  .2

 .نالمعنيي

 .االعتماد .2

 .حضور الدورة .4

 .تقديم تقرير حول الدورة .2

د لقاء دراسي لم توى قع .3

الةةدورة مةةع مةةوظةةفةةي 

 .اإلدارة المالي 

 .التقييم .1

إدارة الشؤون 

اإلدارية 

 الماليةو

  مركز التعليم

وخدم   المستمر

 الم تمع.

  دائةةةةةةةةةةةةرة

الةةةةةةةمةةةةةةةوارد 

 .البشري 

 

 

 

 

 

من 

1/2212 

إلى 

8/2122  

 

 

 

 

 

 

4,200 

 

 

 

 

 

 

2.  

تيععاز .ا0 معن  03ج

كوادر الدائرة المالية 

لدورة  متخصعععصعععة 

في مجععال مهععارات 

إعععداد الععمععوازنععات 

الععتععقععديععريععة وفععق 

العععمعععمعععارسعععععععات 

 والتقنيات الحديثة.

ف وة بين  .0 ل خفةةاض ا ن ا

الةةمةةوازنةة  الةةمةةقةةدرة 

 والميزاني  الفعلي .

الةةكةةوادر الةة يةةن عةةدد  .2

اجتازوا دورات تدريبي  

متخصص  في مهارات 

إعةةةداد الةةةمةةةوازنةةةات 

 التقديري .

 

 

 

 

 

دورة متخصعععصعععة 

مجععال إعععداد  في 

يل الموازنعات  وتحل

 التقديرية.

ت ديد الدورة المناسةةةةب    .0

 .ودراس  برنام ها

تةرشةةةةةيةح الةمةوظةفةيةةن  .2

 .نيالمعني

 .االعتماد .2

 .حضور الدورة .4

 .تقرير حول الدورة تقديم .2

لقاء دراسي لم توى  عقد .3

الةةدورة مةةع مةةوظةةفةةي 

 .اإلدارة المالي 

 .التقييم .2

إدارة الشؤون 

 المالية

  مركز التعليم

وخدم   المستمر

 الم تمع.

  دائةةةةةةةةةةةةرة

الةةةةةةةمةةةةةةةوارد 

 .البشري 

 

من 

1/2212 

إلى 

8/2122  

 

 

 

 

 

 

4,200 
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 الهدف الفرعي
االستراتيجية 

 التنفيذية
 اإلجراءات التنفيذية المشاريع والبرامج المؤشر المستهدف

الجهة 

 الرئيسة

الجهات 

 الشريكة

مدة 

 التنفيذ

الميزانية 

التقديرية 

JOD 

مواصععلة رفع 

كفاءة األنظمة 

العععمعععالعععيعععة 

لععلععجععامعععععة 

 وفاعليتها.

الربط المحوسعععب .3

لموازنععة  ين ا ب مععا 

ها بتفاصععععيل  وبنود

الحسابات  في النظام 

تم  ي تى  ح لي  لمععا ا

الععمععراقععبععة عععلععى 

مخصصات الحساب 

وبرمجتها بصععععورة 

تسععععععهععل تععحععديععد 

نععععععحععععععرافععععععات الا

 وتحليلها.

نسةةةب  اإلن از في  ربط  .0

م وسةةةةةةل للموازنةة  

وبنود ةةا بتفةةاصةةةةيةة  

بات  في النةام  ال سةةةةا

 المالي.

شعععععراء بععرنععامععج 

حعديععث  محعاسععععبي

يتضععععمن خاصععععية 

ربط الموازنة ببنود 

الععععحسععععععععابععععات 

 التفصيلية.

 .تشكي  فريق عم  .0

ليةة  النةم المةةاليةة   .2 ت 

ال الي  وت ديد خصائص 

النةةةام المةةالي ال ةةديةة  

 .بالم لو

س   .2 تقديم المقترب إلى رئا

 ال امع  لالعتماد.

ت ديد الشروط المرجعي   .4

للبرنامج المنشود وو ائق 

 .الع اء

 .طرب ع اء .2

 .الع اء والتنفي إرساء  .3

 .الت بيق الت ريبي .2

 .التقييم والتعدي  .8

 .االعتماد والتسليم .1

 .إطالع النةام .2

إدارة الشؤون 

اإلدارية 

 الماليةو

 ICTC 

  دائرة التدقيق

 .الداخلي

 

 

 

 

 

 

 

 

من 

1/2212 

إلى 

8/2122  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350,000 
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 الهدف الفرعي
االستراتيجية 

 التنفيذية
 اإلجراءات التنفيذية المشاريع والبرامج المؤشر المستهدف

الجهة 

 الرئيسة

الجهات 

 الشريكة

مدة 

 التنفيذ

الميزانية 

التقديرية 

JOD 

اعتماد  ضععوابط   .5

لعتعنعظعيعم وضعععععبععط 

وتنسععععيق إجراءات 

عمععل  ل لقععة ا ع ت م ل ا

بععالتخطيط والتحليععل 

الععععمععععالععععي وإدارة 

العععمعععوازنعععة وفعععق 

االحععععتععععيععععاجععععات 

تطويريععة للنظععام  ل ا

 الحالي.

سب  اإلن از في وضع  .0 ن

وت بيق ضةةوابط لتنةيم 

وضةةةةةبةةط وتةةنسةةةةةيةةق 

إجراءات العم  المتعلق  

بالتخ يط المالي وإدارة 

وفةةةةق  الةةةةمةةةةوازنةةةة 

ي   جات الت وير يا االحت

 للنةام ال الي.

 

وضعععععع إجععراءات 

تععخععطععيععط عععمععل العع

 وإدارةالعععمعععالعععي 

 الموازنة.

تشةةةةكيةة  فريق إلعةةداد  .0

 .اإلجراء

ودة لإلجراء .2  .وضع َمس 

 .مراجع  اإلجراء .2

ب  م لس  .4 ماد من ق االعت

 .ال ودة

 .البدء بالت بيق .2

 إدارة الشؤون

اإلدارية 

 الماليةو

  دائةةةةةةةةةةةةرة

الةةةتةةةخةةة ةةةيةةةط 

 .ال ودةو

  دائرة التدقيق

 .الداخلي

 

 

 

من 

1/2212 

إلى 

8/2122  

 

 

 

ضمن 

الموازن  

 ال اري 
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 الهدف الفرعي
االستراتيجية 

 التنفيذية
 اإلجراءات التنفيذية المشاريع والبرامج المؤشر المستهدف

الجهة 

 الرئيسة

الجهات 

 الشريكة

مدة 

 التنفيذ

الميزانية 

التقديرية 

JOD 

 %622العععتعععزام .3

لتععدقيق  ير ا ي معععا ب

ية في  لدول لداخلي ا ا

فيععذ  ن ت يم و م تصعععع

ومععتععابعععععة آلععيععات 

الرقععابععة والتععدقيق 

المحاسعععبية والمالية 

 في الجامعة.

مةةدى االلتزام بمعةةايير  .0

لدولي   لداخلي ا تدقيق ا ال

نفيةة   ت يم و م في تصةةةة

ب   قا يات الر ع   ل تاب وم

والتةةدقيق الم ةةاسةةةةبيةة  

 ال امع .والمالي  في 

 

 

 

 

 

تحسععععين مسععععتوى 

تطعبعيعق مععععايعيعر 

لمهنيععة  كفععاءة ا ل ا

في ونطععاق العمععل 

 التدقيق الداخلي.

 

فريق عمةة   .0 كيةة   تشةةةة

 مختص.

جةةمةةع الةةمةةعةةلةةومةةات  .2

وال قةائق حول المعةةايير 

 المستهدف .

ت ديد جوانل الت سةةةةين  .2

دخةةالهةةا على إالم لوب 

 النةام.

تيةةاجةةات  .4 ح ت ةةديةةد اال

لمت لبةةات التنةيميةة   وا

لبشةةةةريةة   والمةةاديةة  وا

 والتقني  واإلداري .

تقةةديم التوصةةةةيةةات عبر  .2

التسةةةلسةةة  اإلداري إلى 

 رئاس  ال امع  لالعتماد.

ت بيق القرار المعتمد من  .3

 قب  رئاس  ال امع .

 المراجع  والتقييم. .01

دائرة التدقيق 

 الداخلي

  إدارة

 .الش و  المالي 

  الةةةةمةةةةدقةةةةق

 الخارجي

 

 

 

 

من 

1/2212 

إلى 

8/2122  

 

ضمن  

الموازن  

 ال اري 

 

 

 

 

 

 

 

معععن   3وجعععود  .6

كوادر اإلدارة المالية 

مؤهلين في إدارة ل  ا

االسععتثمارات وإدارة 

مالية في  خاطر ال الم

 الجامعة.

وجود فريق عمةة  من   .0

كوادر اإلدارة المةةاليةة  

الةةمةة  ةةلةةيةةن فةةي إدارة 

االسةةةةتثمةةارات وإدارة 

المخةةاطر المةةاليةة  في 

 ال امع .

تشعععكيل فريق عمل 

نظععام   يم  م وتصععععع

ستثمارات  إلدارة اال

والععمععخععاطععر فععي 

 الدائرة المالية

فرز/تعيين فريق عمةة   .0

إلدارة  مةةةةةخةةةةةتةةةةةص

ثمةةارات  ت  وإدارةاالسةةةة

 المخاطر.

عةةمةة   إجةةراءوضةةةةةع  .2

وت ةةديةةد الصةةةةالحيةةات 

هام  يات والم والمسةةةة ول

 لعم  الفريق.

اعتمةةاد مقترب إنشةةةةةةاء  .2

خ ةة  بةنةةاء  فريةق و ل ا

 قدراته.

 .التنفي  .4

 

 إدارة الشؤون

ية اإلدار

 الماليةو

  دائةةةةةةةةةةةةرة

 الموارد البشري 

  دائةةةةةةةةةةةةرة

الةةةتةةةخةةة ةةةيةةةط 

 .ال ودةو

  دائرة التدقيق

 .الداخلي

 

من 

1/2212 

إلى 

8/2122  

 

 

 

 

مقترب 

إعادة تنةيم 

 يكلي  

اإلدارة 

وتوزيع 

 المهام

)ضمن 

الموازن  

 ال اري (
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 الهدف الفرعي
االستراتيجية 

 التنفيذية
 اإلجراءات التنفيذية المشاريع والبرامج المؤشر المستهدف

الجهة 

 الرئيسة

الجهات 

 الشريكة

مدة 

 التنفيذ

الميزانية 

التقديرية 

JOD 

تععوافععق الععنععظععام .2

المالي والمحاسععععبي 

مع معععايير  622%

 المحاسبة الدولية.

تةوافةق الةنةةةةةام مةةدى  .0

المالي والم اسةةةةبي في 

ل ةةامعةة  مع معةةايير  ا

 الم اسب  الدولي .

 

 

 

 

 

 

اسععععتكمال  تطبيق  

كافة نواحي معايير 

 المحاسبة الدولية.

فريق عمةة   .0 كيةة   تشةةةة

 مختص.

جةةمةةع الةةمةةعةةلةةومةةات  .2

وال قةائق حول المعةةايير 

 المستهدف .

ت ديد جوانل الت سةةةةين  .2

دخةةالهةةا على إالم لوب 

 النةام.

تيةةاجةةات ت ةةديةةد  .4 ح اال

لمت لبةةات التنةيميةة   وا

لبشةةةةريةة  والمةةاديةة   وا

 والتقني  واإلداري .

تقةةديم التوصةةةةيةةات عبر  .2

التسةةةلسةةة  اإلداري إلى 

 رئاس  ال امع  لالعتماد.

ت بيق القرار المعتمد من  .3

 قب  رئاس  ال امع .

 المراجع  والتقييم. .2

إدارة  إ

 الشؤون

اإلدارية 

الماليةو  

  دائرة التدقيق

 .الداخلي

 ق الةةةةمةةةةدقةةةة

 .الخارجي

 

من  

1/2212 

إلى 

8/2122  

 

 

 

ضمن 

الموازن  

 ال اري 

 

 

 

 

مععا  %622توافق 

بين النظععام المععالي 

تسميات المحوسب و

الععمععوجععودات فععي 

 اللوازم. 

جود  لةيةة  لضةةةةةبةط  .0 و

تسميات الموجودات في 

لنةةةام  ل فقةةا   لوازم و ل ا

 المالي. 

 

 

 

وضعععع آلية لضعععبط 

تسعععععععععمعععععيعععععات 

الععمععوجععودات فععي 

قا   للنظام اللوازم وف

 المالي.

 .فريق عم  تشكي  .0

 .ت لي  الوضع القائم .2

صورات لل لول  .2 وضع ت

 .المناسب 

صي  بالمقترحات  .4 رفع تو

 .لالعتماد

 .التنفي  .2

 إدارة الشؤون

اإلدارية 

 الماليةو

 ICTC 

  دائرة اللوازم

 والمشتريات

  دائةةةةةةةةةةةةرة

الةةةتةةةخةةة ةةةيةةةط 

 ال ودةو

 

 

من 

1/2212 

إلى 

8/2122  

 

 

 

ضمن 

الموازن  

 ال اري 
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 الهدف الفرعي
االستراتيجية 

 التنفيذية
 اإلجراءات التنفيذية المشاريع والبرامج المؤشر المستهدف

الجهة 

 الرئيسة

الجهات 

 الشريكة

مدة 

 التنفيذ

الميزانية 

التقديرية 

JOD 

إصععععععدار دليععل  .3

إجعععراءات معععالعععيعععة 

 موحد في الجامعة.

نسب  اإلن از في إصدار  .0

دليةة  إجراءات مةةاليةة  

 موحد في ال امع .

إصعععععععدار دلعععيعععل 

اإلجراءات المععاليععة 

 .موحدال

من  المراجعةة  والتةةدقيق .0

 قب  م سس  أبو غزال .

 االعتماد. .2

لتوزيع على  .2 لنشةةةةر وا ا

 .المعنيين

 إدارة الشؤون

اإلدارية 

 الماليةو

   رئةةةةاسةةةةةةة

 ال امع .

  دائةةةةةةةةةةةةرة

الةةةتةةةخةةة ةةةيةةةط 

 .ال ودةو

  دائرة اللوازم

 .والمشتريات

 

 

من 

1/2212 

إلى 

8/2122  

 

 

 

 

 

10500 
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 الثالث الهدف االستراتيجي
 

 : تعزيز البحث واإلنتاج واإلبداع والتميز العلمي وتشجيع الباحثين.الثالث الهدف االستراتيجي
 

 التنفيذ عن المسؤولة الرئيسة الجهات

 العلمي والبحث العليا الدراسات عمادة

 الت بيقي  والعلوم التكنولوجيا كلي 

 الهدف تنفيذ في الشريكة الجهات

  العلمي والبحث العليا الدراسات عمادة

 الكليات عمادات

 *األمناء مجلل

 المجتمع وخدمة المستمر التعليم مركز

 واإلعالم والدولية العامةالعالقات  دائرة

 البشرية الموارد دائرة

 الجامعة رئاسة

 الفروع

 المجتمع وخدمة المستمر التعليم مركز

 والتمييز لإلبداع األعلى المجلل

 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

 عتمادوا العلمي الب   ت وير استراتي ي  ت ديد في المرجعي  كونه الهدف،   ا في شريك  ك ه  األمناء م لس إدرا  ي تي* 

 .الب ثي  ال امع  لمشاريع والتموي  الدعم حشد في دور  أ مي  عن نا يم ب لم، الخاص  والسياسات الخ ط
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 الهدف االستراتيجي الثالث: تعزيز البحث العلمّي واإلنتاج واإلبداع والتميز وتشجيعه في الجامعة.

 الهدف الفرعي

 

االستراتيجية 

  التنفيذية
 المستهدف المؤشر

المشاريع 

 والبرامج
 اإلجراءات التنفيذية

الجهة 

 الرئيسة

الجهات 

 الشريكة
 مدة التنفيذ

الميزانية التقديرية 

JOD 

0 

مواصعععععلععة 

تععععطععععويععععر 

وتععحععفععيععز 

األنشعععععطععة 

يا  مالبحثية ك

   .ونوعيا  

نةيم  الم تمرات ت .0

الةةةةعةةةةلةةةةمةةةةيةةةة  

المتخصةةةةصةةةةة  

 سنويا .

 

زيةةةةادة عةةةةدد  .0

الةةةمةةة تةةةمةةةرات 

الةةةةعةةةةلةةةةمةةةةيةةةة  

المتخصص  التي 

 يا  م ل تعقد سةنويا  

 .ودوليا  

عةةةةدد األوراع  .2

لتةي  ميةة  ا ل ع ل ا

قدمت سةةةنويا  في 

م تمرات التي  ل ا

 تعقد ا ال امع .

 

خمسةةةةةة  عقةةةةةةد 

 مةةةة تمرا  عشةةةةر 

 ا  علميةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 ا  متخصصةةةةةةةةةةةة

 سنويا .

م  مواضةةةةيع  .0 قائ يد  ت د

مقترحةة   ل مرات ا ت م  ل ا

 سنويا .

 أوليةة إعةةداد مقترحةةات  .2

 لمواضيع الم تمرات.

من  .2 ترب  ق م ل تمةةاد ا ع ا

 ال امع .رئاس  

 التنفي . .4

 التقييم. .2

 النشر. .3

عمادة 

الدراسات 

العليا 

والب   

 العلمي

 اتعةةةةمةةةةاد 

 الكليات

  الةةعةةالقةةات

 العام 

  دائةةةةةةةةةةةرة

 اإلعالم.

 

 

 

 

 من

إلى  1/2212

8/2122  

  

  

  

105,000  

عقد أنش   لتفعي  .2

الةة ةةراك الةةفةةكةةري 

قافي في ال امع   والث

مةةةن خةةةالل عةةةقةةةد 

الةةةنةةةدوات وور  

الةةةةةةةةعةةةةةةةةمةةةةةةةة  

 .والم اضرات

عدد الم اضرات  .0

لدراسةةةة   يام ا وأ

التي تعقد سةةةنويا  

بةةالةةتةةعةةاو  مةةع 

الم سةةةةسةةةةةةات 

الةةة ةةةامةةةعةةةيةةة  

 والب ثي .

عةةدد الةةنةةةدوات  .2

ي  التي تعقد  العلم

 سنويا .

لميزانيةة   .2 ح م ا

المرصةةودة لدعم 

علمّي  ل ب ةة  ا ل ا

 سنويا .

 

 ةم اضر 21عقد 

دراسي   ا  أيامأو و/

و أو/ندوة  و ال ين

ورش  عم  سنويا  

بمواضةةةيع علمي  

بالتعةاو  م ف   ختل

مع الم سةةةسةةةات 

الةةة ةةةامةةةعةةةيةةة  

 والب ثي .

ضيع الندوات  .0 حصر موا

وور   والم اضةةةةرات

 العم .

شاركين في  .2 ستق اب الم ا

 تقديم     الندوات.

الترويج لألنشةةةة   عبر  .2

الةةقةةنةةوات اإلعةةالمةةيةة  

 المتاح .

 .األنش  تنفي       .4

 ، ت ةةديةة ، وت ويرتقييم .2

 .األنش      

 

 

عمادة 

الدراسات 

العليا 

والب   

 العلمي

  الةةعةةالقةةات

 العام 

 اتعةةةةمةةةةاد 

 الكليات

 الفروع 

 

 

 

 من 

إلى  1/2212

8/2122  

 

  

  

  

  

  

18,900  
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 الهدف الفرعي

 

االستراتيجية 

  التنفيذية
 المستهدف المؤشر

المشاريع 

 والبرامج
 اإلجراءات التنفيذية

الجهة 

 الرئيسة

الجهات 

 الشريكة
 مدة التنفيذ

الميزانية التقديرية 

JOD 

مشةةةةةةةةاركةةةة   .2

لكةةادر  أعضةةةةةةاء ا

األكةةةاديةةةمةةةي فةةةي 

ق   ما ال ي ع  ب ال ام

ورقةةة   021عةةةن 

فةةةي عةةةلةةةمةةةيةةة  

 لم تمرات العلميةة ا

 .سنويا  

عةةةةةدد األوراع  .0

العلمي  التي قدمت 

سةةةةةةنةةةويةةةا  فةةةي 

مرات  ت م  ل التي ا

 .الم لي  -تعقد ا

عةةةةةدد األوراع  .2

العلمي  التي قدمت 

سةةةةةةنةةةويةةةا  فةةةي 

الةةةمةةة تةةةمةةةرات 

 .العربي 

عةةةةةدد األوراع  .2

العلمي  التي قدمت 

سةةةةةةنةةةويةةةا  فةةةي 

مرات التي  ت م  ل ا

 .العالمي  -تعقد ا

عةةةةدد األوراع  .4

الةةتةةي قةةدمةةهةةا 

كادر  أعضةةةةاء ال

األكةةاديةةمةةي فةةي 

الةةةة ةةةةامةةةةعةةةة  

لةةلةةمةة تةةمةةرات 

 العلمي .

قديم  ورقة  602ت

ععععلعععمعععيعععة معععن 

ضعععععاء الكعادر أع

األكعععععاديعععععمعععععي 

لعععلعععمعععؤتعععمعععرات 

 العملية. 

  ت فيزي سياسات وضع .0

ثين ل ةة  ح لبةةا  على ا

 الب ثي نشةةةةاطهم زيادة

وحضةةةور م المميز في 

ميةة   ل ع ل مرات ا ت م  ل ا

 )م ليا  وعربيا  ودوليا (.

تابع  .2  ورصةةةةد حرك  م

عالي  المشةةةةارك  في  وف

 الم تمرات العلمي .

 دمالتق حول تقييم إصدار .2

 النشةةةةاط ونوعي  ب  م

وحضةةور كادر ال امع  

مي الب ثي في  ي األكةةاد

 الم تمرات العلمي .

عمادة 

الدراسات 

العليا 

والب   

 العلمي

 اتعةةةةمةةةةاد 

 الكليات

 الفروع 

 

 من 

إلى  1/2212

8/2122  

 

ضمن موازن  

 ال امع  ال اري 
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 الهدف الفرعي

 

االستراتيجية 

  التنفيذية
 المستهدف المؤشر

المشاريع 

 والبرامج
 اإلجراءات التنفيذية

الجهة 

 الرئيسة

الجهات 

 الشريكة
 مدة التنفيذ

الميزانية التقديرية 

JOD 

ب اث علمي  أنشر 

الكادر  ألعضاء

في  يكاديماأل

الم االت 

والعالمي   الم لي 

والمدرج   الم كم 

في قواعد 

 التصني  العالمي. 

 

 األبةة ةةاثعةةدد  .0

في  منشةةةةورة  ل ا

ع   تم ال ال ام

 سنويا .

سب  عدد  .2  أب اثن

كادر ال امع  من 

 األبةة ةةاثعةةدد 

في  منشةةةةورة  ل ا

م لةة  ال ةةامعةة  

 األساسي  سنويا .

م شةةر تصةةني   .2

 م الت ال امع .

ت سةةةةن م شةةةةر  .4

مسةةةةا م  الب   

الةةعةةلةةمةةي فةةي 

 تصني  ال امع .

 ا  بحثعع 52نشععععر 

ألعضععععاء الكادر 

األكععاديععمععي فععي 

 مجالت الجععامعععة

 سنويا .

ضع .0 سات و  ت فيزي  سةيا

ي  ل   ت  يل باحثين و  ال

 نشةةةةةةاطهم زيةةادة على

مةة ةةالت  فةةي الةةبةة ةةثةةي

 ال امع .

جيةةه الكليةةات ل ةة   .2 تو

الباحثين لنشةةةةر جزء من 

ابةة ةةا ةةهةةم فةةي مةة ةةالت 

 ال امع .

 الب ةة  حركةة  متةةابعةة  .2

م الت  في ورصةةةةةد ةةا

 ال امع .

 التقدم حول تقييم إصةةدار .4

ي  ب  م  النشةةةةةاط ونوع

الةةبةة ةةثةةي فةةي مةة ةةالت 

 .ال امع 

عمادة 

الدراسات 

العليا 

والب   

 العلمي

 اتعةةةةمةةةةاد 

 الكليات

 الفروع 

 

 من

إلى  1/2212

8/2122  
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 الهدف الفرعي

 

االستراتيجية 

  التنفيذية
 المستهدف المؤشر

المشاريع 

 والبرامج
 اإلجراءات التنفيذية

الجهة 

 الرئيسة

الجهات 

 الشريكة
 مدة التنفيذ

الميزانية التقديرية 

JOD 

عةةةدد أبةةة ةةةاث  .0

كادر  أعضةةةةاء ال

األكةةةةاديةةةةمةةةةي 

في  منشةةةةورة  ل ا

الةةةةةمةةةةة ةةةةةالت 

ي   م  الم ل الَم كَّ

 سنويا . 

ت سةةةةن م شةةةةر  .2

مسةةةةا م  الب   

الةةعةةلةةمةةي فةةي 

 تصني  ال امع .

  

  

 ا  ب ثةة 21نشةةةةر 

ألعضةةةةاء الكادر 

األكةةاديةةمةةي فةةي 

الةة ةةامةةعةة  فةةي 

الم الت الَم كَّم  

 الم لي  سنويا . 

 الب ةة  حركةة  تشةةةة يع .0

في لنشةةةةر  م الت وا ل  ا

 .الم لي 

لمعيقةةات ت ةةديةةد .2  أمةةام ا

ين ث ح لبةةا  نشةةةةر  أمةةام ا

ب ةةاث م ةالت في األ  الة

  .الم لي 

 ت فيزي  سةةياسةةات وضةةع .2

ي  ت  يل باحثين ل    و  ال

شاطهم زيادة على  الب ثي ن

 .األخرى الم الت في

بعةة  .4  الب ةة  حركةة  متةةا

 الم الت في ورصةةةةةد ةا

 المتخصةةةةصةةةةة  الم ليةة 

 .والم كم 

 التقدم حول تقييم إصةةةدار .2

 النشةةةةةةاط ونوعيةة  ب  م

 .الب ثي

عمادة 

الدراسات 

العليا 

والب   

 العلمي

 اتعةةةةمةةةةاد 

 الكليات

 الفروع 

 

 من

إلى  1/2212

8/2122  

 

 ضمن موازن 

 ال امع  ال اري 
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 الهدف الفرعي

 

االستراتيجية 

  التنفيذية
 المستهدف المؤشر

المشاريع 

 والبرامج
 اإلجراءات التنفيذية

الجهة 

 الرئيسة

الجهات 

 الشريكة
 مدة التنفيذ

الميزانية التقديرية 

JOD 

عةةةدد أبةةة ةةةاث  .0

كادر  أعضةةةةاء ال

األكةةةةاديةةةةمةةةةي 

في  منشةةةةورة  ل ا

الةةةةةمةةةةة ةةةةةالت 

درجةة  فةةي الةةمةةَ 

قواعد التصةةني  

 سنويا . العالمي

ت سةةةةن م شةةةةر  .2

مسةةةةا م  الب   

الةةعةةلةةمةةي فةةي 

 تصني  ال امع .

  

  

 ا  بععععحععععثعععع 32 

ألعضععععاء الكادر 

األكععاديععمععي فععي 

درجة المجالت الم  

فععععي قععععواعععععد 

 العععتصعععععععنعععيعععف 

 العالمي سنويا .

ت ديد توجهات السةةياسةة   .0

العةةامةة  للب ةة  العلمي 

بشةةةةة   تشةةةة يع حركةة  

م الت  ل في ا ب ةة   ل ا

درجةة  فةةي قةةواعةةد الةمةةَ 

 .التصني  العالمي

يد .2 ي  ت د ت ل قات  و المعي

ثين أ ح لبةةا  نشةةةةرلمةةام ا

م الت  األب ةةاث ل في ا

درجةة  فةةي قةةواعةةد الةمةةَ 

 .العالمي التصني  

وضةع سةياسةةات ت فيزي   .2

البةةاحثين  وتة  يليةة  ل ة 

على زيةةادة نشةةةةةةاطهم 

م الت  ل في ا ثي  ب  ل ا

درجةة  فةةي قةةواعةةد الةمةةَ 

  .العالمي التصني  

متةةابعةة  حركةة  الب ةة   .4

في الم الت   اورصةةةةد

درجةة  فةةي قةةواعةةد الةمةةَ 

 التصني  العالمي.

إصةةةدار تقييم حول التقدم  .2

ب  م ونوعيةة  النشةةةةةاط 

 الب ثي.

عمادة 

الدراسات 

العليا 

والب   

 العلمي

 اتعةةةةمةةةةاد 

 .الكليات

 لفروع.ا 

 

 

 من

إلى  1/2212

8/2122  

 

 

ضمن موازن  

 ال امع  ال اري 
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 الهدف الفرعي

 

االستراتيجية 

  التنفيذية
 المستهدف المؤشر

المشاريع 

 والبرامج
 اإلجراءات التنفيذية

الجهة 

 الرئيسة

الجهات 

 الشريكة
 مدة التنفيذ

الميزانية التقديرية 

JOD 

عةةةدد أبةةة ةةةاث  .0

أعضةةةةةاء الكةةادر 

األكةةةةةاديةةةةةمةةةةةي 

لمةنشةةةةةورة فةي  ا

الم الت الَم كَّم  

 العربي  سنويا .

ت سةةةةن م شةةةةر  .2

م  الب    مسةةةةا 

الةةةعةةةلةةةمةةةي فةةةي 

 تصني  ال امع .

ث 52نشععععر    ا  بح

ألعضععععاء الكادر 

األكععاديععمععي فععي 

العععععمعععععجعععععالت 

 .اإلقليمية

ت ديد توجهات السةةياسةة   .0

العةةامةة  للب ةة  العلمي 

ك   بشةةةة   تشةةةة يع حر

م الت  ل في ا ب ةة   ل ا

 .اإلقليمي 

يد  .2 ي  ت د ت ل قات و المعي

حثين أ لبةةا  نشةةةةرلمةةام ا

لم الت  األب ةةاث في ا

 .اإلقليمي 

سات ت فيزي   .2 سيا ضع  و

ي  ل   ت  يل باحثين  و ال

على زيةةادة نشةةةةةةاطهم 

م الت  ل في ا ثي  ب  ل ا

 األخرى.

الب ةة  متةةابعةة  حركةة   .4

في الم الت   اورصةةةةد

المتخصةةةصةةة   اإلقليمي 

 والم كم .

إصةةدار تقييم حول التقدم  .2

ب  م ونوعيةة  النشةةةةةاط 

 الب ثي.

عمادة 

الدراسات 

العليا 

والبحث 

 العلمي

 اتعةةةةمةةةةاد 

 .الكليات

 .الفروع 

 

 

 

 

 من

إلى  1/2212

8/2122  

 

 

 

ضمن موازن  

 ال امع  ال اري 
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 الهدف الفرعي

 

االستراتيجية 

  التنفيذية
 المستهدف المؤشر

المشاريع 

 والبرامج
 اإلجراءات التنفيذية

الجهة 

 الرئيسة

الجهات 

 الشريكة
 مدة التنفيذ

الميزانية التقديرية 

JOD 

عةةةدد أبةةة ةةةاث  .0

أعضةةةةاء الكادر 

األكةةةةاديةةةةمةةةةي 

منشةةةةورة في  ل ا

العالمي  الم الت 

 الَم كَّم  سنويا .

ت سةةةن م شةةةر  .2

مسةةةا م  الب   

الةةعةةلةةمةةي فةةي 

تصةةةةةةةنةةةةيةةةة  

 ال امع .

 ا  ب ثةة 22نشةةةةر 

ألعضةةةةاء الكادر 

األكةةاديةةمةةي فةةي 

الةة ةةامةةعةة  فةةي 

الم الت الَم كَّم  

 العالمي  سنويا . 

 

تشةةة يع حرك  الب   في  .0

 .العالمي الم الت 

مةةام أت ةةديةةد المعيقةةات  .2

 األب اثنشةةةةر لالباحثين 

 .العالمي في الم الت 

وضةع سةياسةةات ت فيزي   .2

ل ة  البةةاحثين   وتة  يليةة

على زيةةادة نشةةةةةةاطهم 

م الت  ل في ا ثي  ب  ل ا

 األخرى.

متةةابعةة  حركةة  الب ةة   .4

في الم الت   اورصةةةةد

المتخصةةةةصةةةة   العالمي  

 والم كم .

إصةةةدار تقييم حول التقدم  .2

ب  م ونوعيةة  النشةةةةةاط 

 ب ثي.ال

عمادة 

الدراسات 

العليا 

والبحث 

 العلمي

 اتعةةةةمةةةةاد 

 .الكليات

 .الفروع 

 

 

 

 

 من

إلى  1/2212

8/2122  

 

 

 

ضمن موازن  

 ال امع  ال اري 



87 
 

 الهدف الفرعي

 

االستراتيجية 

  التنفيذية
 المستهدف المؤشر

المشاريع 

 والبرامج
 اإلجراءات التنفيذية

الجهة 

 الرئيسة

الجهات 

 الشريكة
 مدة التنفيذ

الميزانية التقديرية 

JOD 

 

ق   .3 ما ال ي نشةةةةر 

 اتم لف عشةةةةرةعن 

وعمةة  علمي عةةدا 

يتم  تي  ل م الت ا ل ا

 نشر ا سنويا .

  

  

  

  

لفةةات  .0 م  ل عةةدد ا

ي   مال العلم واألع

عدا الم الت التي 

 يتم نشر ا سنويا .

ت سةةةةن م شةةةةر  .2

م  الب    مسةةةةا 

الةةةعةةةلةةةمةةةي فةةةي 

 تصني  ال امع .

  

  

  

  عشعععععرةنشعععععر 

 .سنويا   اتمؤلف

سياس   .0 ت ديد توجهات ال

العةةامةة  للب ةة  العلمي 

 بش   دعم ت لي  الكتل.

اعةةتةةمةةاد الةةتةةوجةةهةةات  .2

خاصةةةة   واإلجراءات ال

بةةاإلصةةةةةةدار واعتمةةاد 

 الموازنات.

ميم على  .2 ع ت إصةةةةةةدار 

ه    التوجهات المعنيين ب

 .في بداي  العام

ع  ورصةةةةد حرك   .4 تاب م

الت لي  والنشر وااللتزام 

 بالتوجهات العام .

إصدار تقييم حول التقدم  .2

 بنشاط الت لي  والنشر.

عمادة 

الدراسات 

العليا 

والبحث 

 العلمي

  عةةةةةمةةةةةادة

 .الكليات

 

 

 

 

 من

إلى  1/2212

8/2122  

 

 

 

62,000  



88 
 

 الهدف الفرعي

 

االستراتيجية 

  التنفيذية
 المستهدف المؤشر

المشاريع 

 والبرامج
 اإلجراءات التنفيذية

الجهة 

 الرئيسة

الجهات 

 الشريكة
 مدة التنفيذ

الميزانية التقديرية 

JOD 

الت فيةةةةةةةةةةةةةز  .2

المةةةةةةةةةةةةةةةةةةادي 

والمعنةةةةةةةةةةةةةةوي 

للمن ةةةةةةةةةةةةةةزات 

ب ثيةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ال

الت بيقيةةةةةةةةةةةةةةةة  

بداعيةةةة  فةةةةي واإل

 ال امع .
 

وجةةةود نةةةةةةةام  .0

لل وافز المةةاديةة  

والةةةمةةةعةةةنةةةويةةة  

لةةةةةألبةةةةة ةةةةةاث 

الةةتةة ةةبةةيةةقةةيةة  

 واإلبداعي .

 األبةة ةةاثعةةدد  .2

ت بيقيةة  التي  ل ا

 أن زتها ال امع .

نسةةةب  مسةةةا م   .2

 األبةةةةةةة ةةةةةةةاث

قيةة  في  ي ب ت  ل ا

زيةةةةادة دخةةةة  

 ال امع .

عةةدد الةة ةةوائةةز  .4

الةةتةةي حصةةةةةة  

عةةلةةيةةهةةا كةةادر 

ع  كنتي    ال ام

 لةةةةةألبةةةةة ةةةةةاث

بةةةةداعةةةةةات واإل

 المن زة.

ت سةةةن م شةةةر  .2

م  األ ر  مسةةةةا 

في  عي  م م ت ل ا

تصةةةةةةةنةةةةيةةةة  

 ال امع .

تععطععويععر نععظععام 

الحوافز المععاديععة 

والعععمعععععععنعععويعععة 

للمنجزات البحثية 

الععتععطععبععيععقععيععة 

عيععة في  واإلبععدا

 الجامعة.

تشةةةةكيةة  ل نةة  لمراجعةة   .0

 األنةم  ال الي .

وضةةةع توصةةةيات لتعدي   .2

ون وير األنةم  الخاصةة  

 بال وافز.

لةلة ةوافةز إعةةداد نةةةةام  .2

المادي  والمعنوي  لألب اث 

 الت بيقي  واإلبداعي .

عرضةةةةهةةا للمنةةاقشةةةةةة   .4

لس واال م  من  تمةةاد  ع

 الب   العلمي.

عرضةةةةهةةا للمنةةاقشةةةةةة   .2

لس واال م  من  تمةةاد  ع

 ال امع .

باالالت .3 ي   ماد من وصةةةة عت

 م لس  األمناء.

 التنفي . .2

 

 

عمادة 

الدراسات 

العليا 

والبحث 

 العلمي

  إدارة

الشةةةةةةةةةةة و  

 اإلداري .

 إدارة 

الشةةةةةةةةةةة و  

 األكاديمي .

  إدارة

الشةةةةةةةةةةة و  

 المالي .

  مةةة ةةةلةةةس

 األمناء.

 من

إلى  1/2212

8/2122  

 

ضمن الموازن   

للب     المخصص

 العلمي 

 

تنشةةةةيط حركةة   .8

 األب ةةاثترشةةةةيح 

من قبةة   ن زة  م ل ا

أعضةةةةةةاء  ةةيةةئةة  

عةةدد الةة ةةوائةةز . 0

تي  ل ثيةة  ا ب  ل ا

عليهةةا حصةةةةةة  

 يئةة   أعضةةةةةاء

 التدريس سنويا .

أب اث  2ترشةةةيح 

سةةنويا  لل صةةول 

 على جائزة ب ثي .

رصةةةةةةد برامج ال وائز  .0

 .التي تمنح سنويا  

تةةةعةةةمةةةيةةةم الشةةةةةةروط  .2

والسةةياسةةات التشةة يعي  

 للتقدم له   ال وائز.

عمادة 

الدراسات 

العليا 

والبحث 

 العلمي

  عةةةةةمةةةةةادة

 .الكليات

   رئةةةاسةةةةةةة

 .ال امع 

 من 

إلى  1/2212

8/2122  

 

  

ضمن موازن  

 ال امع 

8800 
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 الهدف الفرعي

 

االستراتيجية 

  التنفيذية
 المستهدف المؤشر

المشاريع 

 والبرامج
 اإلجراءات التنفيذية

الجهة 

 الرئيسة

الجهات 

 الشريكة
 مدة التنفيذ

الميزانية التقديرية 

JOD 

التدريس لل صةةةول 

حةدى ال وائز إعلى 

 الب ثي .

 

 

عةةدد مشةةةةةاريع  .0

لتخر  الب ثيةة   ا

لتي حصةةةةلةةت  ا

عةةلةةى جةةوائةةز 

 سنويا .

جةةائةةزة تةةقةةديةةم  

لمتميز  ب ةة  ا ل ل

 .سنويا  

اسةةةةةةتةةدرا  الةةبةة ةةوث  .2

 المرش   له   ال وائز.

 الب وث المرش  . اختيار .4

 تكريم الب وث الفائزة. .2

   فضةةةةةةائيةة

 ال امع 

 

 

 

  

  

 

 

 من

إلى  1/2122

8/2122  

 

  

 

تةةقةةديةةم جةةائةةزة 

البةةاحةة  المتميز 

 سنويا .

4200 

 2تةةرشةةةةةةيةةح   

 رسائ  ماجستير/

تخر  اريع  مشةةةة

لل صةةةةول على 

 جوائز سنويا .

2231 

التمويل المباشر  .3

 .للمشاريع البحثي

شاريع الب ثي   عدد الم

التي حصةةةةلةةت على 

لي  خ مويةة  دا من ت

ل ةةامعةة   نيةة  ا يزا م

 سنويا .

 02تةةةةمةةةةويةةةة  

ع ي ا  مشةةةةرو  ا  ب ث

 سنويا .

هات العام   .0 يد التوجي ت د

 .للمشاريع الب ثي 

 استدرا  المقترحات. .2

اعةتةةمةةاد الةةمةقةةتةةرحةةات  .2

 المناسب .

 .اهت كيم المشاريع وتقييم .4

توصةةةةيةةات الى  .2 ل فع ا ر

 رئاس  ال امع .

 .المعتمدة األب اثترشيح  .3

 عتماد م لس األمناء.ا .2

 

عمادة 

الدراسات 

العليا 

والبحث 

 العلمي

  عةةةةةمةةةةةادة

 الكليات.

  إدارة

الشةةةةةةةةةةة و  

 االكاديمي .

  إدارة

الشةةةةةةةةةةة و  

 المالي .

  مةةة ةةةلةةةس

 األمناء.

 

 من

إلى  1/2122

8/2122  

 

  

24111 



91 
 

 الهدف الفرعي

 

االستراتيجية 

  التنفيذية
 المستهدف المؤشر

المشاريع 

 والبرامج
 اإلجراءات التنفيذية

الجهة 

 الرئيسة

الجهات 

 الشريكة
 مدة التنفيذ

الميزانية التقديرية 

JOD 

يد  .01 يل تجن التمو

 .ةللمشاريع البحثي

شاريع الب ثي   عدد الم

التي حصةةةةلةةت على 

 سنويا .خارجي تموي  

 02تةةرشةةةةةةيةةح 

 ا  ب ثي ا  شةةةةروعم

لل صةةةةول على 

تةةةمةةةويةةة  مةةةن 

لم سةةةةسةةةةةةات  ا

 المان  .

يد  .0 م  ت د عا هات ال التوجي

 .للمشاريع الب ثي 

ترحةةات .2 ق م  اسةةةةتةةدرا  

 .المشاريع

المشاريع اعتماد مقترحات  .2

 المناسب .

 .اهت كيم المشاريع وتقييم .4

رفع التوصيات الى رئاس   .2

 ال امع .

 المعتمدة. األب اثترشيح  .3

 اعتماد م لس األمناء. .2

 

عمادة 

الدراسات 

العليا 

والبحث 

 العلمي

  مةةةةكةةةةتةةةةل

مساعد الرئيس 

لشةةةةةةةةةةةة و  

 الةةةعةةةالقةةةات

 الدولي و العام 

 واإلعالم.

  مةةةةةركةةةةةز

الةةةتةةةعةةةلةةةيةةةم 

الةةمسةةةةةتةةمةةر 

وخةةةةةةدمةةةةةة  

 الم تمع.

 

 من 

إلى  1/2122

8/2122  

 

 

ضمن موازن  

 ال امع 
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 الهدف الفرعي

 

االستراتيجية 

  التنفيذية
 المستهدف المؤشر

المشاريع 

 والبرامج
 اإلجراءات التنفيذية

الجهة 

 الرئيسة

الجهات 

 الشريكة
 مدة التنفيذ

الميزانية التقديرية 

JOD 

ئة  2 تعزيز البي

الععبععحععثععيععة 

والتنظيميععة 

الععمععوائععمععة 

لععمععواكععبععة 

العععحعععداثعععة 

وتععحععفععيععز 

العععجعععانعععب 

 التطبيقي في

مجال البحث 

 العلمّي.

ن مركزيإنشةةاء    .0

 نيمتخصص نيب ثي

باألنشةةة    ينمرتب 

ت ويةر  مج الة برا و

قي والب ثي  ي ت ب ل ا

 للكليات.

وجةةةود مةةةركةةةز  .0

لةةةةةألبةةةةة ةةةةةاث 

 التكنولوجي .

 األبةة ةةاثعةةدد  .2

والةةةمةةةبةةةادرات 

العلميةة  المبتكرة 

تي ل يزة ا م م ل  وا

ت هةةا المركز  ن ي

 سنويا . 

 األبةة ةةاثعةةدد  .2

والةةةمةةةبةةةادرات 

العلميةة  المبتكرة 

ت ل يزة ا م م ل  يوا

ت هةةا المركز  ن ي

الةة ةةائةةزة عةةلةةى 

ئز يم جوا كر ت  و

 سنويا . 

عدد الدراسةةةةات  .4

والةةةمشةةةةةةاريةةةع 

الممولةة  من قبةة  

 المراكز الب ثي .

ح م العةةائةةدات  .2

الةتةةي يةة ةةقةةقةةهةةا 

 المركز سنويا .

عةةدد اتفةةاقيةةات  .3

الشةةةةةةةةةراكةةةةة  

والةةةةخةةةةدمةةةةات 

شاري  التي  ست اال

يقةةدمهةةا المركز 

 سنويا .

إنشععععععاء مععركععز 

 لععععلععععبععععحععععوث

 التكنولوجية.

ترب  .0 ق م ت وير لإعةةداد 

 األبةةةةة ةةةةةاثوحةةةةةدة 

لتكنولوجيةة  إ  مركزلى ا

 ب ثي.

 اعتماد المقترب. .2

زنات أو اتخصةةيص المو .2

جةةةة ب الةةةةتةةةةمةةةةويةةةة  

 الضروري.

 .وضع خ   للتنفي  .4

تنفيةة  مشةةةةروع إقةةامةة   .2

 المركز المستهدف .

عمادة 

الدراسات 

العليا 

والبحث 

 العلمي

  مةةة ةةةلةةةس

 .األمناء

   رئةةةاسةةةةةةة

 .ال امع 

 ات عةةةةمةةةةاد

 .الكليات

  مةةةةةركةةةةةز

تةةكةةنةةولةةوجةةيةةا 

 تالةةمةةعةةلةةومةةا

 .واالتصاالت

 

 

 من

 

 

إلى  1/2122

8/2122  

 

  

 

 

 

 

 

42,000  
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 الهدف الفرعي

 

االستراتيجية 

  التنفيذية
 المستهدف المؤشر

المشاريع 

 والبرامج
 اإلجراءات التنفيذية

الجهة 

 الرئيسة

الجهات 

 الشريكة
 مدة التنفيذ

الميزانية التقديرية 

JOD 

وجةةةود مةةةركةةةز  .0

الةةةةةةعةةةةةةلةةةةةةوم 

االجةةتةةمةةاعةةيةة  

 والنفسي 

 األبةة ةةاثعةةدد  .2

والةةةمةةةبةةةادرات 

العلميةة  المبتكرة 

تي  ل يزة ا م م ل وا

ت هةةا المركز  ن ي

 سنويا . 

 األبةة ةةاثعةةدد  .2

والةةةمةةةبةةةادرات 

العلميةة  المبتكرة 

ت ل يزة ا م م ل  يوا

ت هةةا المركز  ن ي

الةة ةةائةةزة عةةلةةى 

 جوائز سنويا . 

ح م العةةائةةدات  .4

الةتةةي يةة ةةقةةقةةهةةا 

 المركز سنويا .

عةةدد اتفةةاقيةةات  .2

الشةةةةةةةةةراكةةةةة  

والةةةةخةةةةدمةةةةات 

شاري  التي  ست اال

يقةةدمهةةا المركز 

 سنويا .

 

إنشععععععاء مععركععز 

لعععععلعععععععععععلعععععوم 

االجععتعععمعععاععععيعععة 

 والنفسية.

 إعداد مقترب إلنشاء مركز .0

الةةعةةلةةوم االجةةتةةمةةاعةةيةة  

 .والنفسي 

 .اعتماد المقترب .2

زنات أو اتخصةةةةيص المو .2

 ج ب التموي  الضروري.

 .وضع خ   للتنفي  .4

تنفي  مشروع إقام  المركز  .2

 المستهدف .

عمادة 

الدراسات 

العليا 

والبحث 

 العلمي

  م لس

 األمناء

   رئاس

 ال امع 

   كلي  الخدم

االجتماعي  

والتنمي  

 اآلسري .

 

 

 من

إلى  1/2122

8/2122  

 

 

42,000  



93 
 

 الهدف الفرعي

 

االستراتيجية 

  التنفيذية
 المستهدف المؤشر

المشاريع 

 والبرامج
 اإلجراءات التنفيذية

الجهة 

 الرئيسة

الجهات 

 الشريكة
 مدة التنفيذ

الميزانية التقديرية 

JOD 

 

وجةةةود مةةةركةةةز  .0

اإلعةةالم بةة ةةوث 

 والعالقات العام .

عةةةدد األبةةة ةةةاث  .2

والمبادرات العلمي  

لمبتكرة والمميزة  ا

التي ينت ها المركز 

 سنويا . 

عةةةدد األبةةة ةةةاث  .2

والمبادرات العلمي  

لمبتكرة  والمميزة ا

ينت ها المركز  يالت

الةة ةةائةةزة عةةلةةى 

 جوائز سنويا . 

ح م العائدات التي  .4

مركز  ل قهةةا ا ق ي 

 سنويا .

عةةدد اتةةفةةاقةةيةةات  .2

ك  والخدمات الشرا

االسةةتشةةاري  التي 

مركز  ل مهةةا ا يقةةد

 سنويا .

 

إنشععععععاء مععركععز 

بععحععوث اإلعععالم 

 .والعالقات العامة

إعةةداد مقترب إلنشةةةةةةاء  .0

بةة ةةوث اإلعةةالم  مةةركةةز

 والعالقات العام .

 اعتماد المقترب. .2

زنات أو اتخصةةةيص المو .2

 ج ب التموي  الضروري.

 .وضع خ   للتنفي  .4

تنفيةة  مشةةةةروع إقةةامةة   .2

 المركز المستهدف .

عمادة 

الدراسات 

العليا 

والبحث 

 العلمي

  م لس

 األمناء

   رئاس

 ال امع 

   عمادة كلي

 اإلعالم.

 

 

 من

إلى  1/2122

8/2122  

 

 

42,000  



94 
 

 الهدف الفرعي

 

االستراتيجية 

  التنفيذية
 المستهدف المؤشر

المشاريع 

 والبرامج
 اإلجراءات التنفيذية

الجهة 

 الرئيسة

الجهات 

 الشريكة
 مدة التنفيذ

الميزانية التقديرية 

JOD 

 

إنشةةةةاء وت وير  .0

المختبرات العلميةة  

والب ثيةة  الت بيقيةة  

تخصةةةةصةةةةةة   م ل ا

المرتب   باألنشةة   

ير  ت و ل مج ا برا و

يقي والب ثي  ت ب ل ا

 للكليات.

برات  .0 ت خ م عةةدد 

الةةةعةةةلةةةوم فةةةي 

 .ال امع 

زيةةادة الةة ةةاقةة   .2

يعةةابةيةة  ت  االسةةةةة

مختبرات العلوم  ل

 في ال امع .

مسةةةةتوى رضةةةةا  .2

والبةةاحثين ال لبةة  

خةةةدمةةةات عةةةن 

 .مختبرات العلوم

عةةةدد األبةةة ةةةاث  .4

في  قيةة   ي ب ت  ل ا

 م ال العلوم.

 

 

 

 3 إنشععععععععععاء
ختبر  للعلوم اتم

بيععت  فروع  في 
لععحععم وجععنععيععن 

 وغزة.

تقييم احتيةةاجةةات الفروع  .0

 .مالعلو تمختبرالت وير 

إلنشةةةةاء وضةةةةع مقترب  .2

 .المختبرات

 .اعتماد المقترب .2

 .ت نيد التموي  الالزم .4

 التنفي . .2

 .التشغي  .3

كلية 

التكنولوجيا 

والعلوم 

 التطبيقية

 

 الفروع 

 ICTC 

  دائةةةةةةةةةةةرة

 اللوازم

   الشةةةةةةة و

 اإلداري 

  عةةةةةمةةةةةادة

الدراسةةةةات 

الةةةعةةةلةةةيةةةا 

والةةةبةةة ةةة  

 العلمي

 

 

 من

إلى  1/2122

8/2122  

 

  

 

02111 
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 الهدف الفرعي

 

االستراتيجية 

  التنفيذية
 المستهدف المؤشر

المشاريع 

 والبرامج
 اإلجراءات التنفيذية

الجهة 

 الرئيسة

الجهات 

 الشريكة
 مدة التنفيذ

الميزانية التقديرية 

JOD 

برات  .0 ت خ م عةةدد 

فةةي  الشةةةةةبةةكةةات

 .ال امع 

 االستيعابي ال اق   .2

لةةةمةةةخةةةتةةةبةةةرات 

فةةي الشةةةةةبةةكةةات 

 ال امع .

مسةةةةتوى رضةةةةا  .2

والبةةاحثين ال لبةة  

مسةةةةةةتةةوى عةةن 

خدمات مختبرات 

 الشبكات.

عةةةدد األبةةة ةةةاث  .4

الت بيقية  المن زة 

فةةةةي مةةةة ةةةةال 

 الشبكات.

 5 إنشععععععععععاء
مععععخععععتععععبععععرات 
شععععععبععكععات)فععي 
شععععمال  وسععععط  
وجنوب الضععععفة 
الغربيععة وقطععاع 

 غزة(.

جات .0 يا ع   تقييم احت ال ام

 تمةةخةةتةةبةةرا إلنشةةةةةةاء

 الشبكات.

 إلنشةةةةةاءوضةةةةع مقترب  .2

 الشبكات. مختبرات

 .اعتماد المقترب .2

 .ت نيد التموي  الالزم .4

 التنفي . .2

 .التشغي  .3

كلية 

التكنولوجيا 

والعلوم 

 التطبيقية

 الفروع 

 ICTC 

  دائةةةةةةةةةةةرة

 اللوازم

   الشةةةةةةة و

 اإلداري 

  عةةةةةمةةةةةادة

الدراسةةةةات 

الةةةعةةةلةةةيةةةا 

والةةةبةةة ةةة  

 العلمي

 

 

من 

إلى 1/2122

8/2122  

21111 
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 الهدف الفرعي

 

االستراتيجية 

  التنفيذية
 المستهدف المؤشر

المشاريع 

 والبرامج
 اإلجراءات التنفيذية

الجهة 

 الرئيسة

الجهات 

 الشريكة
 مدة التنفيذ

الميزانية التقديرية 

JOD 

برات  .0 ت خ م عةةدد 

 ذكاء اصةةة ناعي

 .في ال امع 

 االستيعابي ال اق   .2

كاء لمختبرات  ل  ا

في االصةةة ناعي 

 ال امع .

مسةةةةتوى رضةةةةا  .2

والبةةاحثين ال لبةة  

مسةةةةةةتةةوى عةةن 

خدمات مختبرات 

الةةةةةةةةة كةةةةةةةةةاء 

 االص ناعي

عةةةدد األبةةة ةةةاث  .4

الت بيقية  المن زة 

كاء  ل  في م ال ا

 االص ناعي.

 

 5 إنشععععععععععاء
تبرات تكععاء  خ م
اصععععطنععاعي)في 
شععععمال  وسععععط  
وجنوب الضععععفة 
الغربيععة وقطععاع 

 غزة(.

جات  .0 يا ع  تقييم احت ال ام

كاء  تمختبرالت وير  ل  ا

 االص ناعي.

 إلنشةةةةةاءوضةةةةع مقترب  .2

الةةة كةةةاء  مةةةخةةةتةةةبةةةرات

 االص ناعي.

 .اعتماد المقترب .2

 .ت نيد التموي  الالزم .4

 التنفي . .2

 .التشغي  .3

كلية 

التكنولوجيا 

والعلوم 

 التطبيقية

 الفروع 

 ICTC 

  دائةةةةةةةةةةةرة

 اللوازم

   الشةةةةةةة و

 اإلداري 

  عةةةةةمةةةةةادة

الدراسةةةةات 

الةةةعةةةلةةةيةةةا 

والةةةبةةة ةةة  

 العلمي

 

 1/2122من 

8/2122إلى   
81111 
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 الهدف الفرعي

 

االستراتيجية 

  التنفيذية
 المستهدف المؤشر

المشاريع 

 والبرامج
 اإلجراءات التنفيذية

الجهة 

 الرئيسة

الجهات 

 الشريكة
 مدة التنفيذ

الميزانية التقديرية 

JOD 

برات .0 ت خ م  عةةدد 

 إنترنت األشةةياء )

IOT )  فةةةةةي

 .ال امع 

 االستيعابي ال اق   .2

ختبرات  م  IOTل

 في ال امع .

مسةةةةتوى رضةةةةا  .2

والبةةاحثين ال لبةة  

مسةةةةةةتةةوى عةةن 

خدمات مختبرات 

IOT 

عةةةدد األبةةة ةةةاث  .4

الت بيقية  المن زة 

 IOTفي م ال 

 

 5 إنشععععععععععاء
مععععخععععتععععبععععرات 

IOT  شمال )في 
وسععععط  وجنوب 
فة الغربية  الضعععع

 وقطاع غزة(.

جات  .0 يا   ال امعتقييم احت

 .IOT تمختبرالت وير 

 إلنشةةةةاءوضةةةةع مقترب  .2

 .IOT مختبرات

 .اعتماد المقترب .2

 .ت نيد التموي  الالزم .4

 التنفي . .2

 .التشغي  .3
كلية 

التكنولوجيا 

والعلوم 

 التطبيقية

 الفروع 

   مةةةةةركةةةةةز

نولوجيةةا  ك ت

لمعلومةةات  ا

واالتصاالت 

ICTC 

  دائةةةةةةةةةةةرة

 اللوازم

   الشةةةةةةة و

 اإلداري 

  عةةةةةمةةةةةادة

الدراسةةةةات 

الةةةعةةةلةةةيةةةا 

والةةةبةةة ةةة  

 العلمي

 

من 

إلى 1/2122

8/2122  

 31111  
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 الهدف الفرعي

 

االستراتيجية 

  التنفيذية
 المستهدف المؤشر

المشاريع 

 والبرامج
 اإلجراءات التنفيذية

الجهة 

 الرئيسة

الجهات 

 الشريكة
 مدة التنفيذ

الميزانية التقديرية 

JOD 

برات  .0 ت خ م عةةدد 

معلومةةات ل من ا  أ

 .في ال امع 

 االستيعابي ال اق   .2

برات  ت خ م من ل أ

لومةةات  ع م ل في ا

 ال امع .

مسةةةةتوى رضةةةةا  .2

والبةةاحثين ال لبةة  

مسةةةةةةتةةوى عةةن 

خدمات مختبرات 

 أمن المعلومات.

عةةةدد األبةةة ةةةاث  .4

الت بيقية  المن زة 

فةةي مةة ةةال أمةةن 

 المعلومات.

 

 5 إنشععععععععععاء
مععخععتععبععرات أمععن 
لومععات)في  ع م ل ا
شععععمال  وسععععط  
وجنوب الضععععفة 
الغربيععة وقطععاع 

 غزة(.

ال ةةامعةة  تقييم احتيةةاجةةات  .0

ير  ت و برال ت خ من  تم أ

 المعلومات.

 إلنشةةةةةةاءوضةةةةع مقترب  .2

 أمن المعلومات. مختبرات

 .اعتماد المقترب .2

 .ت نيد التموي  الالزم .4

 التنفي . .2

 .التشغي  .3

كلية 

التكنولوجيا 

والعلوم 

 التطبيقية

 الفروع 

 ICTC 

  دائةةةةةةةةةةةرة

 اللوازم

   الشةةةةةةة و

 اإلداري 

  عةةةةةمةةةةةادة

الدراسةةةةات 

الةةةعةةةلةةةيةةةا 

والةةةبةةة ةةة  

 العلمي

 

 من

إلى  1/2122

8/2122  

 

  

 

41111 

برات  .0 ت خ م عةةدد 

 العلوم في ال امع 

الةةةتةةةي تةةةلةةةبةةةي 

االحةةةتةةةيةةةاجةةةات 

 الت بيقي .

مسةةةةتوى رضةةةةا  .2

والبةةاحثين ال لبةة  

خةةةدمةةةات عةةةن 

 مختبرات العلوم.

عةةةدد األبةةة ةةةاث  .2

في  قيةة   ي ب ت  ل ا

 م ال العلوم.

 

 

 

طوير  اتمختبر ت
)معععواد لعععععععلعععوما

وأدوات الكيمياء( 
فعععععي فعععععروع 

 الجامعة.

قييم احتيةةاجةةات الفروع  .0 ت

 .العلوم تمختبرالت وير 

ترب  .2 ق م ت وير وضةةةةع  ل

 العلوم. مختبرات

 .اعتماد المقترب .2

 .ت نيد التموي  الالزم .4

 التنفي . .2

 .التشغي  .3

كلية 

التكنولوجيا 

والعلوم 

 التطبيقية

 الفروع 

 ICTC 

  دائةةةةةةةةةةةرة

 اللوازم

   الشةةةةةةة و

 اإلداري 

  عةةةةةمةةةةةادة

الدراسةةةةات 

الةةةعةةةلةةةيةةةا 

والةةةبةةة ةةة  

 العلمي

 

 

 

 من

إلى  1/2122

8/2122  

 

  

 

 

 

8111 
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 الهدف الفرعي

 

االستراتيجية 

  التنفيذية
 المستهدف المؤشر

المشاريع 

 والبرامج
 اإلجراءات التنفيذية

الجهة 

 الرئيسة

الجهات 

 الشريكة
 مدة التنفيذ

الميزانية التقديرية 

JOD 

برات  .0 ت خ م عةةدد 

في االتصةةةةةاالت 

 التي تلبي ال امع 

االحةةةتةةةيةةةاجةةةات 

 الت بيقي .

مسةةةةتوى رضةةةةا  .2

والبةةاحثين ال لبةة  

خةةةدمةةةات عةةةن 

مةةةةخةةةةتةةةةبةةةةرات 

 .االتصاالت

عةةةدد األبةةة ةةةاث  .3

في  قيةة   ي ب ت  ل ا

 م ال االتصاالت.

طوير  اتمختبر ت
االتصععععععاالت في 
 فروع الجامعة.

تقييم احتيةةاجةةات الفروع  .0

 تمةةخةةتةةبةةرالةةتةة ةةويةةر 

 االتصاالت.

ترب  .2 ق م لت وير وضةةةةع 

 االتصاالت. مختبرات

 .اعتماد المقترب .2

 .ت نيد التموي  الالزم .4

 التنفي . .2

 .التشغي  .3

كلية 

التكنولوجيا 

والعلوم 

 التطبيقية

 الفروع 

 ICTC 

  دائةةةةةةةةةةةرة

 اللوازم

   الشةةةةةةة و

 اإلداري 

  عةةةةةمةةةةةادة

الدراسةةةةات 

الةةةعةةةلةةةيةةةا 

والةةةبةةة ةةة  

 العلمي

 من

إلى  1/2122

8/2122  

 

  

 

 

 

 

01111 

في بنةاء القةدرات  .0

مةةهةةارات الةةبةة ةة  

ع   العلمّي  في ال ام

لمختلفةة    فئةةات ا ل ل

بةةاحةةثةةيةةن، طةةلةةبةة  

ليةةا،  ع دراسةةةةةةات 

 .م تمع م لي

عةةةدد الةةةدورات  .0

الةةةةتةةةةدريةةةةبةةةةيةةةة  

المتخصةةةةصةةةة  في 

مةةهةةارات الةةبةة ةة  

العلمّي التي عقةةدت 

 بال امع  سنويا .

نسةةةةةبةة  عةةدد  .2

أعضةةةةةةاء  ةةيةةئةة  

الةةتةةدريةةس الةة يةةن 

لكو  مهةةارات  ت م ي

ب ثيةة  عةةاليةة  وفق 

يم  ي ق ت ل يس ا ي مقةةا

 الخاص  ب لم. 

عععقععد دورتععيععن 

تدريبيتين سععنويا  

بنععاء القععدرات  ل

 البحثية

االحتيةةاجةةات حصةةةةر  .0

في مهةةارات  التةةدريبيةة 

مع  مّي  ل ع ل ب ةة  ا ل ا

 .ال هات المعني 

 .تصميم المادة التدريبي  .2

وضةةةةةةع الةةبةةرنةةامةةج  .2

 .التدريبي

 .التنفي  .4

 التقييم. .2

عمادة 

الدراسات 

العليا 

والبحث 

 العلمي

 اتعةةةةمةةةةاد 

 الكليات

  مركز التعليم

 المستمر

  دائةةةةةةةةةةةرة

الةةةةمةةةةوارد 

 البشري 

 

 

 من

إلى  1/2122

8/2122  

 

  

 

2111 
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 الهدف الفرعي

 

االستراتيجية 

  التنفيذية
 المستهدف المؤشر

المشاريع 

 والبرامج
 اإلجراءات التنفيذية

الجهة 

 الرئيسة

الجهات 

 الشريكة
 مدة التنفيذ

الميزانية التقديرية 

JOD 

 

توطيد أواصةةةةر  .2

 التعاو  بين الباحثين

والم سسات الب ثي  

العةةالميةة  المرموقةة  

ب وث في  إلجراء 

 الم االت المختلف .

عةةدد االتفةةاقيةةات  .0

الب ثيةة  العلميةة  

الةةمشةةةةةةتةةركةة  

الةةمةةوقةةعةة  مةةع 

م سةةسةةات ب ثي  

 وجامعي  سنويا .

عدد المشةةةةاريع  .2

الب ثيةة  العلميةة  

شترك  المنف ة  الم

 سنويا .

قد  يات  6ع فاق ات

مععععذكععععرات  وأ

شععععععراكعععة فعععي 

العععععمعععععجعععععاالت 

 .البحثية

عاو   .0 يد م االت الت ت د

 في الم االت الب ثي .

حصةةةةر الم سةةةةسةةةةات  .2

والهيئةةات المسةةةةتهةةدفةة  

 .والمعني  بالتعاو 

تنسةةةةق االتصةةةةاالت مع  .2

 .ال هات المعني 

إجراءات المبةةاحثةات مع  .4

 ال هات المعني .

وّدة االتفاقي  أو  .2 إعداد َمسةة 

 الم كرة.

ي  أو م كرة  .3 فاق توقيع االت

 .التعاو 

يم تنفيةة   .0 ي ق ت بعةة  و متةةا

 والم كرات. االتفاقات

عمادة 

الدراسات 

العليا 

والبحث 

 العلمي

  مةةةةكةةةةتةةةةل

مسةةةةةةةاعةةةد 

الةةةرئةةةيةةةس 

لشةةةةةةةة و  

الةةعةةالقةةات 

 الدولي 

  الةةعةةالقةةات

 العام 

 اتعةةةةمةةةةاد 

 الكليات

   رئةةةاسةةةةةةة

 ال امع 

  مركز التعليم

 المستمر

 

 

  

 من

9/2022 

8/2122إلى   

ضمن موازن  

 ال امع 
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 الهدف الفرعي

 

االستراتيجية 

  التنفيذية
 المستهدف المؤشر

المشاريع 

 والبرامج
 اإلجراءات التنفيذية

الجهة 

 الرئيسة

الجهات 

 الشريكة
 مدة التنفيذ

الميزانية التقديرية 

JOD 

ت قيق إيرادات  .2

شاريع الب    من م

ت بيقي  ل مّي ا ل ع ل ا

وخةةةةةةةةدمةةةةةةةةات 

 االسةةةةةتشةةةةةةارات

الةةةةعةةةةلةةةةمةةةةيةةةة  

المتخصص  بنسب  

 من %2ال تق  عن 

إيرادات ال ةةامعةة   

أو بما يغ ي نفقات 

 وفقالب   العلمّي 

 .أيهما أكثر

ل   .0 فاع ي   وجود  ل

تابع   لرصةةةةد وم

الةةةةعةةةة ةةةةاءات 

وفر  المشاريع 

 الب ثي .

عةدد المشةةةةةاريع  .2

الةبةة ةثةةيةة  الةتةةي 

على  حصةةةةلةةت 

تمويةة  م لي أو 

 خارجي. 

 إسةةةةهةةامنسةةةةبة   .2

يرادات الب ةة   إ

الةةعةةلةةمةةّي فةةي 

إيةةةةةةةةةةةةةةةرادات 

 الموازن .

صد  آلية فاعلة لر

ومععععتععععابعععععععععة 

فرا العطاءات و

مشعععاريع بحثية ال

 .مدرة للدخلال

وضةع  لي  إداري  لرصةةد  .0

الةةعةة ةةاءات والةةفةةر  

رصةةد الع اءات الب ثي  ل

ي تللمشةةةةةاريع الب ثية  ال

ليةةا   ت رب عبر  م  أو 

 الم سسات المان  .

شكي  .2 فرع عم  لمتابع   ت

 اتالتقةةدم لهةة   الع ةةاء

وإعةةداد الةةمةةقةةتةةرحةةات 

 الضروري .

توسةةةيع ن اع التواصةةة   .2

مع ال هات ذات الصةةةةل  

مات  خد هدف تسةةةةويق  ب

الةة ةةامةةعةة  الةةبةة ةةثةةيةة  

 واالستشاري .

 تقديم الع اء. .4

 متابع  وتقييم النتائج. .2

 

عمادة 

الدراسات 

العليا 

والبحث 

 العلمي

 ات عةةةةمةةةةاد

 الكليات

  مركز التعليم

مر  ت لمسةةةة ا

وخةةةةةدمةةةةة  

 الم تمع

 

 

 

 من

إلى  1/2122

8/2122  

 

  

 

ضمن موازن  

 ال امع 
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 الهدف الفرعي

 

االستراتيجية 

  التنفيذية
 المستهدف المؤشر

المشاريع 

 والبرامج
 اإلجراءات التنفيذية

الجهة 

 الرئيسة

الجهات 

 الشريكة
 مدة التنفيذ

الميزانية التقديرية 

JOD 

. ربةةةط بةةةرامةةةج 2

الةةدراسةةةةةات العليةةا 

بةةال وانةةل الب ثيةة  

 الت بيقي .

ل   .0 فاع ي   وجود  ل

لةةلةةتةةعةةاو  مةةع 

م سةةةةسةةةةةةات  ل ا

والهيئةةات العةةامةة  

خاصةةةة  لربط  وال

أب اث ورسةةةةائ  

الدراسةةةةات العليا 

ي   نل الب ث بال وا

 الت بيقي .

أبةةة ةةةاث عةةةدد  .2

الدراسةةةةات العليا 

الت بيقيةة  التي تم 

 إن از ا.

 

تععطععويععر نععظععام 

الدراسععععات العليا 

جوانععب  ل بط ا لر

جانب  بال ية  البحث

 التطبيقي.

 تشكي  فريق عم . .0

وضع ر ي  و لي  لتشبيم  .2

العالق  وتعميق التواصةة  

مع الم سةةةةسةةةةات العام  

 ال ربط والخاصةة  في م

أب اث الدراسةةةةات العليا 

 باحتياجات الم تمع.

تفةةا م  .2 كرات  عقةةد مةة 

قيةةات تعةةاو  مع  تفةةا وا

الم سةةةةسةةةةات والهيئات 

لم تمعيةة  لتعزيز ربط  ا

مخرجات الدراسات العليا 

 باالحتياجات الم تمعي .

 متابع  وتقييم النتائج. .4

عمادة 

الدراسات 

العليا 

والبحث 

 العلمي

 اتعةةةةمةةةةاد 

 .الكليات

 .الفروع 

  مةةةةكةةةةتةةةةل

مسةةةةةةةاعةةةد 

رئةةةةةيةةةةةس 

الةة ةةامةةعةة  

لشةةةةةةةة و  

الةةعةةالقةةات 

الةةةةعةةةةامةةةة  

والةةةدولةةةيةةة  

 واالعالم.

 

 

 

 من

إلى  1/2122

8/2122  

 

  

 

ضمن موازن  

 ال امع 

  

مراجعة  وت وير  .3

عززة  م ل ةمةة  ا األن

لمواصةةةةفات الب   

لمي والنةةاظمةة   ع ل ا

للترقيةةات وتوجيههةةا 

ما يخدم رفع نوعي   ب

 الب   العلمي.

وجود نةام م دث  .0

وفةةاعةة  لةنةةةةام 

يات مسةةةةتند  الترق

إلةةى الةةمةةعةةايةةيةةر 

العةةالميةة  المعززة 

عيةة  الب ةة   نو ل

 العلمي.

ت سةةةةن م شةةةةر  .2

مسةةةا م  م شةةةر 

مي  ل ع ل ب ةة  ا ل ا

لم تمعي   واأل ر ا

فةةي تصةةةةةنةةيةة  

 ال امع .

تطوير مواصفات 

لمي  ع ل بحععث ا ل ا

 الناظمة للترقيات.

ع   .0 ن  لمراج ي  ل  تشةةةةك

فق  قيةةات و تر ل نةةةام ا

يير الب ةة  العلمي  معةةا

 الناظم .

توصةةةيات لتعدي  وضةةةع  .2

وتةةة ةةةويةةةر الةةةنةةةةةةةام 

 والتعليمات ذات الصل .

عرضةةةةهةةا للمنةةاقشةةةةةة   .2

م لس  من  تمةةاد  واالع

 الب   العلمي.

عرضةةةةهةةا للمنةةاقشةةةةةة   .4

م لس  من  تمةةاد  واالع

 ال امع .

باالعتماد من  .2 ي   التوصةةةة

 م لس  األمناء.

 التنفي . .3

عمادة 

الدراسات 

العليا 

والبحث 

 العلمي

  إدارة

الشةةةةةةةةةةة و  

 اإلداري .

  إدارة

الشةةةةةةةةةةة و  

 األكاديمي .

  إدارة

الشةةةةةةةةةةة و  

 المالي .

  مةةة ةةةلةةةس

 األمناء.

 من

إلى  1/2122

8/2122  

 

  

 

ضمن الموازن   

للب     المخصص

 العلمي 
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 الرابع الهدف االستراتيجي
 

 الجامعة عمليات ضمن المجتمعية المسؤولية تعزيز التفاعل المجتمعي  وتعميق مضامين
 

 الجهات الرئيسة المسؤولة عن التنفيذ

 التعليم المستمر وخدمة المجتمعمركز 

 والدولية واإلعالم لعالقات العامةدائرة ا

 عمادة شؤون الطلبة

 ذ الهدفيالجهات الشريكة في تنف

 رئاسة الجامعة اتحاد الطلبة القطري

 عمادة شؤون الطلبة عمادات الكليات

 ICTCمركز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  إدارة الشؤون اإلدارية والمالية

 والدولية واإلعالم لعالقات العامةدائرة ا الفروع

 نقابة العاملين دائرة التخطيط والجودة

  CDL رقميمركز التعليم ال
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 الجامعة.الهدف االستراتيجي الرابع: تعزيز التفاعل المجتمعي  وتعميق مضامين المسؤولية المجتمعية ضمن عمليات 

 الهدف الفرعي
االستراتيجية 

 التنفيذية
 الجهة الرئيسة اإلجراءات التنفيذية المشاريع والبرامج المؤشر المستهدف

الجهات 

 الشريكة
 مدة التنفيذ

الميزانية 

التقديرية 

JOD 

0 

 العععتعععوظعععيعععف

األمعععععععثعععععععل 

ات لععإلمععكععانعع

والععععقععععدرات 

الموجودة في 

العععجعععامعععععععة 

تصععععععمععيععم لعع

 واسععععتحععداث

برامج للتعليم 

الععمسعععععتععمععر 

تعععععععواكعععععععب 

المسععععتجدات 

حتيععاجععات  وا

 المجتمع.

 األمث  االستغالل 

لةةةةتةةةةوظةةةةيةةةة  

ات اإلمةةةةةكةةةةةانةةةةة

والةةةةةةةقةةةةةةةدرات 

الةةمةةوجةةودة فةةي 

الةة ةةامةةعةة  فةةي 

 واست داثتصميم 

يم  ل ع ت خةةدمةةات 

برامج مسةةةةتمر و

مةةةدرة تةةةدريةةةل 

تواكةةل للةةدخةة  

الةةمسةةةةةةتةة ةةدات 

بي  ل ت ميةة  و ل ع ل ا

احتياجات السةةوع 

 والم تمع.

ب  اإلن از في ت و .0 ير  نسةةةة

 وت بيق االستراتي ي .

عةةدد البرامج والخةةدمةةات  .2

 التدريبي  المقدم  للم تمع.

النسةةةب  المئوي  لزيادة عدد  .2

يدي من الخدمات  نالمسةةةةتف

 التدريبي .

مواضةةةةيع البرامج  .4 عةةدد 

 التدريبي .

عةةدد برامج الةةدبلوم التي  .2

 ت رب سنويا .

عدد المسةة لين في دورات  .3

 الدبلوم.

ين من  .2 فيةةد ت لمسةةةة عةةدد ا

 التدريبي .الخدمات 

عدد المسةةةتفيدين من خدم   .8

 .االمت انات

حة ةم اإليةةراد السةةةةةنةةوي  .1

من خةةدمةةات  قق  ت  م ل ا

 التدريل والتعليم المستمر.

مادات لةدورات  .01 عدد االعت

الشةةةةهادات الدولي  المهني  

المتخصةةةةصةةةةةة  التي تم 

  إسععتراتيجيةوضععع 

ثل  لالسععععتغالل األم

ات والقدرات إلمكانل

العععمعععوجعععودة فعععي 

الجامعة في تصعميم 

برامج  واسععععتحداث

 تدريب.

 .تشكي  فريق عم  .0

وضةةةةع دراسةةةةة  حول  .2

مةةة ةةةاالت الةةةتةةةدريةةةل 

 .المستهدف 

وضةةةةع دراسةةةةة  حول  .2

 .المتاح  اتاإلمكان

وضةةةةع مقترب  لت وير  .4

 ات.اإلمكانواستغالل     

 .االعتماد .2

 .التنفي  .3

مركز التعليم 

المستمر وخدمة 

 المجتمع

  دائةةةةةةةةةةرة

 الةةتةةخةة ةةيةةط

 وال ودة.

 ICTC 

  عةةةةةمةةةةةادة

 .الكليات

 CDL 

 

 

 

 1/2212من 

8/2122إلى   

 

 

 

 

ضمن 

موازن  

ال امع  

 ال اري 

  

  

  

  

  

الحصول على بعض 

االعتمادات لدورات 

الشععععهادات الدولية 

المهنية والدبلومات 

 المتخصصة.

 تشكي  فريق عم . .0

حصر دورات الشهادات  .2

 المستهدف .

دراسةةةةةة  االحتيةةاجةةات  .2

واتةةة ةةةديةةةد إلجةةةراءات 

 الم لوب .

 عتماد.رفع التوصي  لال .4

التواصةةةةة  مع ال هةةات  .2

 ذات الصل .

 توقيع االتفاقي . .3

 الترويج. .2

 التنفي . .8

مركز التعليم 

المستمر وخدمة 

 المجتمع

  عةةةةةمةةةةةادة

 الكليات.

  دائةةةةةةةةةةرة

لةةةعةةةالقةةةات ا

 الةةةةعةةةةامةةةة 

والةةةدولةةةيةةة  

 واإلعالم.

 

إلى  1/2122

8/2122  

21111-

21111 
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 الهدف الفرعي
االستراتيجية 

 التنفيذية
 الجهة الرئيسة اإلجراءات التنفيذية المشاريع والبرامج المؤشر المستهدف

الجهات 

 الشريكة
 مدة التنفيذ

الميزانية 

التقديرية 

JOD 

من  يهةةا  ل ع ل صةةةةةول  ا

 الم سسات الدولي .

عدد المستفيدين من دورات  .00

الشةةةةهادات المهني  الدولي  

 لمتخصص .ا

 الخدمات. يرضا متلق .02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امج نععبر 10عقععد 

مقععدمععة  بي  ي تععدر

لععلععمععجععتععمععع فععي 

ختلفععة  م مجععاالت 

 سنويا .

دراسةة  احتياجات الم تمع  .0

 التدريبي .

 وضع خ   تدريبي . .2

  .التدريبيتصميم البرامج  .2

يق  .4 ملةة  تسةةةةةو ح إعةةداد 

 وترويج.

 التنفي . .2

مركز التعليم 

المستمر وخدمة 

 المجتمع

  دائةةةةةةةةةةرة

لةةةعةةةالقةةةات ا

 الةةةةعةةةةامةةةة 

والةةةدولةةةيةةة  

 واإلعالم.

  عةةةةةمةةةةةادة

 الكليات

 الفروع. 

 1/2212من 

8/2122إلى   

 

 

 

 

 85000 

  

  

  

  

 اتدور 4ععععقعععد 

لععبععرامععج الععدبععلععوم 

 المهني سنويا . 

وضةةةةع برنامج سةةةةنوي  .0

 للدورات.

إطالع حملةة  تروي يةة   .2

 للدورات.

وضةةع خ   تنسةةيقي  مع  .2

أطةةراف الةةعةةالقةة  مةةن 

 الم سسات.

 التنفي . .4

 التقييم. .2

مركز التعليم 

المستمر وخدمة 

 المجتمع

  دائةةةةةةةةةةرة

لةةةعةةةالقةةةات ا

 الةةةةعةةةةامةةةة 

والةةةدولةةةيةةة  

 واإلعالم.

  عةةةةةمةةةةةادة

 الكليات

 الفروع. 

 

 

 1/2212من 

8/2122إلى   

 

 

 

 

 

 

 45000 

  

  

  

  

 اتجلسعععع 5عقععد 

 دوليععة امتحععانععات

 .سنويا  

إطالع حملةة  تروي يةة   .0

 .لالمت انات

وضةةع خ   تنسةةيقي  مع  .2

أطةةراف الةةعةةالقةة  مةةن 

الم سسات لتقديم تدريل 

 وت  ي  ال لب  المتقدمين.

 التنفي . .2

 التقييم. .4

 

 

مركز التعليم 

المستمر وخدمة 

 المجتمع

  دائةةةةةةةةةةرة

الةةةعةةةالقةةةات 

 الةةةةعةةةةامةةةة 

والةةةدولةةةيةةة  

 واإلعالم.

  عةةةةةمةةةةةادة

 .الكليات

 الفروع. 

 

 1/2212من 

8/2122إلى   

 

 

 

 

 20000 
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 الهدف الفرعي
االستراتيجية 

 التنفيذية
 الجهة الرئيسة اإلجراءات التنفيذية المشاريع والبرامج المؤشر المستهدف

الجهات 

 الشريكة
 مدة التنفيذ

الميزانية 

التقديرية 

JOD 

2 

برامج  تفعيععل

تعععععععععععععععاون 

وشععععراكة مع 

المؤسعععسعععات 

العععمعععنعععاظعععرة 

ا  يمحليا  واقليم

ودولععيععا  فععي 

تنظيم وتنفيععذ 

شراكة  برامج 

تعععدريعععبعععيعععة 

وتعععنعععمعععويعععة 

 نوعية.

الةةتشةةةةةبةةيةةم مةةع 

م سةةةةسةةةةةةات  ل ا

الةةمةة ةةتةةمةةعةةيةة  

  يةةوالةةتةةعةةلةةيةةمةة

الشةةةةريكةة  لتنفيةة  

برامج شةةراك  في 

تدريل  م االت ال

 والتنمي  البشري .

التةةدريةةل  اتفةةاقيةةاتعةةدد  .0

الموقع  سةنويا  مع الق اع 

 الخا .

برامج المشةةةةترك  العدد  .2

لم ةةاالت  في ا نفةة ة  م ل ا

 التدريبي  م ليا .

برامج المشةةةةترك  العدد  .2

لم ةةاالت  في ا نفةة ة  م ل ا

 التدريبي  عربيا .

برامج المشةةةةترك  العدد  .4

لم ةةاالت  في ا نفةة ة  م ل ا

 التدريبي  دوليا .

لمسةةةة .2 تفيةةدين من عةةدد ا

 .برامج التدريل المشترك 

التةةدريةةل  اتفةةاقيةةاتعةةدد  .3

الموقع  سةنويا  مع الق اع 

 العام.

لمسةةةةتف .2 دين من يةةعةةدد ا

الخةةدمةةات التةةدريبيةة  في 

 الق اع الخا .

لمسةةةةتفيةةديعةةدد  .8 من  نا

الخةةدمةةات التةةدريبيةة  في 

 الق اع العام.

رضةةةةةا الشةةةةركةةاء عن  .1

  مسةةةتوى البرامج المقدم

 لمنتسبيهم.

من  .01 لعةةائةةد  الخةةدمةةات ا

التدريبي  سةةةةنويا  بموجل 

 برامج التعاو .

يب تدر اتفاقيتَيعقد 

خاا طاع ال  مع الق

والهيئععات األهليععة 

 .سنويا  

ت ديد م سةةسةةات الق اع  .0

 .الخا  المستهدف 

او  والتنسيق مع     التع .2

   الم سةةةةسةةةةةات بشةةةة

 احتياجات التدريل.

 وضع برامج تدريبي . .2

فاقيةات تةدريبية   .4 توقيع ات

 مع الم سسات الخاص .

 التنفي . .2

 التقييم. .3

مركز التعليم 

المستمر وخدمة 

 المجتمع

   رئةةةاسةةةةةة

 ال امع 

  دائةةةةةةةةةةرة

الةةةعةةةالقةةةات 

 الةةةةعةةةةامةةةة 

والةةةدولةةةيةةة  

 واإلعالم.

  عةةةةةمةةةةةادة

 الكليات

 الفروع. 

 

 1/2122 من

 8/2122 إلى

 

 

 

 

 

3400 

  

  

  

  

  

يب تدر اتفاقيتَيعقد 

 مع القطععاع العععام

 .سنويا  

ت ديد م سةةسةةات الق اع  .0

 .العام المستهدف 

التعاو  والتنسيق مع      .2

   شةةةةالم سةةةةسةةةةةات ب

 احتياجات التدريل.

 وضع برامج تدريبي . .2

فاقيةات تةدريبية   .4 توقيع ات

مع الم سةةةسةةةات العام  

 المستهدف .

 التنفي . .2

 التقييم. .3

مركز التعليم 

المستمر وخدمة 

 المجتمع

  دائةةةةةةةةةةرة

الةةةعةةةالقةةةات 

 الةةةةعةةةةامةةةة 

والةةةدولةةةيةةة  

 واإلعالم.

  عةةةةةمةةةةةادة

 الكليات

 الفروع. 

 
 1/2122من 

8/2122إلى   

 

 

 

 

 

 1700 
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 الهدف الفرعي
االستراتيجية 

 التنفيذية
 الجهة الرئيسة اإلجراءات التنفيذية المشاريع والبرامج المؤشر المستهدف

الجهات 

 الشريكة
 مدة التنفيذ

الميزانية 

التقديرية 

JOD 

عدد المشةةةةاريع المرعي   .00

 من قب  ال اضن .

وجود حاضةةن  تكنولوجي   .02

 لألعمال.

  

  

  

  

  

  

  

  

تععنععظععيععم  بععرامععج  

تدريب مشععتركة مع 

مؤسععسععات تعليمية 

 و تدريبية.

ت ةةديةةد الم سةةةةسةةةةةات  .0

 المستهدف  بالتعاو .

االتصةةةال والتنسةةةيق مع  .2

 لم سسات.ا    

أو  تةةوقةةيةةع مةة كةةرات .2

 تعاو . اتفاقيات

تدريل  .4 يد م االت ال ت د

 المستهدف .

تدريبي  .2 نامج  وضةةةةع بر

 مشترك.

ملةة  تةرويةج  .3 طالع حة إ

 وتسويق للبرنامج.

 التنفي . .2

 التقييم. .8

مركز التعليم 

المستمر وخدمة 

 المجتمع

   رئةةةاسةةةةةة

 ال امع 

  دائةةةةةةةةةةرة

 الةةةعةةةالقةةةات

 الةةةةعةةةةامةةةة 

والةةةدولةةةيةةة  

 واإلعالم.

  عةةةةةمةةةةةادة

 .الكليات

 الفروع. 

 

 1/2122من 

8/2122إلى   

 

 

 

 

 

 

ضمن 

موازن  

ال امع  

وحسل 

شروط 

 االتفاع

  

  

  

  

  

  

   

 

نة  حاضعععع إنشععععاء 

 تكنولوجية لألعمال

عةةداد مقترب إلنشةةةةةةاء إ .0

 ال اضن .

ت والفئات ديد الم سسات  .2

 المستهدف .

االتصةةةال والتنسةةةيق مع  .2

 .أطراف العالق 

أو  تةةوقةةيةةع مةة كةةرات .4

 تعاو . اتفاقيات

حةةمةةلةة  تةةرويةةج إطةةالع  .2

 . اضن وتسويق لل

 التنفي . .3

 التقييم. .2

مركز التعليم 

المستمر وخدمة 

 المجتمع

   رئةةةاسةةةةةة

 ال امع 

  دائةةةةةةةةةةرة

الةةةعةةةالقةةةات 

 الةةةةعةةةةامةةةة 

والةةةدولةةةيةةة  

 واإلعالم.

  دائةةةةةةةةةةرة

الةةتةةخةة ةةيةةط 

 وال ودة.

  عةةةةةمةةةةةادة

 الكليات

 الفروع. 

 

 1/2122من 

8/2122إلى   

 

خاضع 

 للمناقش 
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 الهدف الفرعي
االستراتيجية 

 التنفيذية
 الجهة الرئيسة اإلجراءات التنفيذية المشاريع والبرامج المؤشر المستهدف

الجهات 

 الشريكة
 مدة التنفيذ

الميزانية 

التقديرية 

JOD 

2 

عععععمععععيععععق تعععع

مضععععععامععيععن 

المسععععؤوليععة 

عيععة  م ت ج م ل ا

عمليات  ضمن

 الجامعة.

نشةةةةةةر  ةةقةةةافةةة  

الةةةمسةةةةةة ولةةةيةةة  

معيةة  بين  ت م  ل ا

الةةعةةامةةلةةيةةن فةةي 

 ال امع .

ي  التي  .0 عدد حمالت التوع

 تم تنفي  ا.

سةةةب  مشةةةارك  الكادرين ن .2

مي في اإلداري واأل ي كةةاد

األنشةةةةة ةة  الةةمةةتةةعةةلةةقةة  

 بالمس ولي  الم تمعي .

الرضا الم تمعي العام عن  .2

م  في  مسةةةةتوى المسةةةةا 

تعميق مضامين المس ولي  

 م تمعي .ال

حععمععلععة تععوعععيععة 

حفيز للكععادرين  ت و

األكاديمي واإلداري 

سنويا  على مستوى 

كل فرع للمشعععاركة 

فععععي أنشعععععععطععععة 

العععمسعععععععؤولعععيعععة 

 المجتمعية.

 تشكي  فريق عم . .0

ترب ل ملةة   .2 ق م وضةةةةع 

   توعي .

لمةبةةادرات  .2 ميةن ا تضةةةةة

شاركات ضمن نةام  والم

 النقويم السنوي.

 التقييم. .4

 

 

 العامة لعالقاتا

والدولية 

 .واإلعالم

 .الفروع 

  إدارة

الةةةةةمةةةةةوارد 

 البشري .

   نةةةةقةةةةابةةةة

 العاملين.

 

 1/2122من 

8/2122إلى   

 

خاضع 

 للمناقش .

يادة األنشةةةة    ز

  .الثقافي 

عدد األنشةةة   الثقافي  التي  .0

 .نةمتها ال امع  سنويا  

عدد األنشةةة   الثقافي  التي  .2

 .سا مت بها ال امع  سنويا  

ح م الموازن  المخصص   .2

 لألنش   الثقافي .

 أنشععععطة 5-0عقد 

 يا  لكلسععععنو ةثقافي

 فرع.

 خ   عم  فصلي وضع  .0

 الثقافي . لألنش  

تيةةاجةةات  .2 ح ت ةةديةةد اال

 الم لوب  لعقد النشاطات.

بين أطراف  .2 يق  تنسةةةة ل ا

لمشةةةةةةاركين  عالقةة  ا ل ا

 بالنشاط.

 .اعتماد جدول الفعاليات .4

 .التنفي  .2

 العامة العالقات

والدولية 

 .واإلعالم

   رئةةةاسةةةةةة

 .ال امع 

 الكليات. 

 الفروع. 

   ات اد ال لب

 .الق ري

  عةةةةةمةةةةةادة

 .ش و  ال لب 

 1/2122من 

8/2122إلى   

 

 

 

 

 

 15000 

  

  

  

  

يادة األنشةةةة    ز

  .االجتماعي 

عدد األنشةةةة   االجتماعي   .0

ةمتهةةا ال ةةامعةة   ن تي  ل ا

 .سنويا  

عدد األنشةةةة   االجتماعي   .2

التي سةةةةا مت بها ال امع  

 .سنويا  

ح م الموازن  المخصص   .2

 االجتماعي .لألنش   

 

قد  أنشععععطة  3-0ع

ية ماع يا  سععععنو اجت

 لكل فرع.

وضةةةع برنامج ألولويات  .0

نويةة   األنشةةةة ةة  السةةةة

 االجتماعي .

تيةةاجةةات  .2 ح ت ةةديةةد اال

 الم لوب  لعقد النشاطات.

بين أطراف  .2 يق  تنسةةةة ل ا

ق  المشةةةةاركين  في العال

 النشاط.

 .اعتماد جدول الفعاليات .4

 .التنفي  .2

 العامة العالقات

والدولية 

 .واإلعالم

   رئةةةاسةةةةةة

 .ال امع 

  عةةةةةمةةةةةادة

 .الكليات

 الفروع. 

   ات اد ال لب

 .الق ري

  عةةةةةمةةةةةادة

 .ش و  ال لب 

 

 1/2122من 

8/2122إلى   

 

 

 

 

 

 9200 
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 الهدف الفرعي
االستراتيجية 

 التنفيذية
 الجهة الرئيسة اإلجراءات التنفيذية المشاريع والبرامج المؤشر المستهدف

الجهات 

 الشريكة
 مدة التنفيذ

الميزانية 

التقديرية 

JOD 

زيةةادة فعةةاليةةات 

 .العم  الت وعي

ي  عدد األنشةةةة   الت .0  وع

ةمتهةةا ال ةةامعةة   ن تي  ل ا

 .سنويا  

ي  عدد األنشةةةة   الت وع .2

التي سةةةةا مت بها ال امع  

 .سنويا  

الموازن  المخصص  ح م  .2

 لألنش   الت وعي .

 

 

أيععام عمععل  5تنظيم 

لكل  تطوعي سععنويا  

 .فرع

وضةةةةع برنامج سةةةةنوي  .0

لةةفةةعةةالةةيةةات الةةعةةمةة  

 .الت وعي

التنسةةةةيق والتعةةاو  بين  .2

أطراف العالقةة   لتنةيم 

 الفعاليات.

نامج  .2  إعالميوضةةةةع بر

تةةوعةةوي تةة ةةفةةيةةزي 

 ةة   في للمشةةةةةةاركةة  

 الفعاليات.

 اعتماد البرنامج. .4

 .التنفي  .2

عمادة شؤون 

 الطلبة

   رئةةةاسةةةةةة

 ال امع 

  الةةعةةالقةةات

 .العام 

 الفروع 

   ات اد ال لب

 الق ري

 

 1/2122من 

8/2122إلى   

 

 

 

 

 

 6000 

  

  

  

  

زيادة المسةةا مات 

المةةاديةة  والعينيةة  

لت سةةين الةروف 

ي     والمعيشةةيالبيئ

لةةةلةةةتةةة ةةةمةةةعةةةات 

السةةكاني  الم ي   

 بفروع ال امع .

ي   .0 مات العين ح م المسةةةةا 

 في حماي  البيئ . لل امع 

زيةةةادة حةةة ةةةم نسةةةةةةبةةة   .2

المسةةةةةا مةةات العينيةة  في 

 حماي  البيئ .

مات المادي   .2 ح م المسةةةةا 

 لل امع  في حماي  البيئ .

زيةةةادة حةةة ةةةم نسةةةةةةبةةة   .4

ي  في  ماد مات ال المسةةةةةا 

 .حماي  البيئ 

ي   .2 مات العين ح م المسةةةةا 

في ت سةةةةين  معةة   ل ةةا ل

ظروف المعيشةةةةة  ألفراد 

 الم تمع.

زيةةةادة حةةة ةةةم نسةةةةةةبةةة   .3

ت العينيةة  في المسةةةةةا مةةا

ت سةةةين ظروف المعيشةةة  

 ألفراد الم تمع.

زيععععادة حععععجععععم  

المسعععععاهمععات  في 

 حماية البيئة.

طراف  .0 مع أ يق  تنسةةةة ل ا

 .األولويات العالق  لت ديد

وضةةةةع مقترب بشةةةةة    .2

  المسةةةةةا مةةات الممكنةة

 ها.فيلل امع  المشارك  

 اعتماد المقترب. .2

 التنفي . .4

 العامة العالقات التقييم. .2

والدولية 

 .واإلعالم

   رئةةةاسةةةةةة

 ال امع 

   نةةةةقةةةةابةةةة

 العاملين

 الفروع 

   ات اد ال لب

 الق ري

   شةةةةةةةة و

 ال لب 

  ادارة

الشةةةةةةةةةة و  

اإلداريةةةةةةةةة  

 .المالي و

  دائةةةةةةةةةةرة

لةةةعةةةالقةةةات ا

 الةةةةعةةةةامةةةة 

والةةةدولةةةيةةة  

 واإلعالم.

 1/2122من 

8/2122إلى   

 

 

 

 

 3510 
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 الهدف الفرعي
االستراتيجية 

 التنفيذية
 الجهة الرئيسة اإلجراءات التنفيذية المشاريع والبرامج المؤشر المستهدف

الجهات 

 الشريكة
 مدة التنفيذ

الميزانية 

التقديرية 

JOD 

مات المادي   .2 ح م المسةةةةا 

في ت سةةةةين  معةة   ل ةةا ل

ظروف المعيشةةةةة  ألفراد 

 الم تمع.

زيادة ح م المسةةا مات في  .8

ت سةةةين ظروف المعيشةةة  

ت معةةات السةةةةكةةانيةة   ل ل

 .الم ي  

 

زيععععادة حععععجععععم  

المسععععععاهمععات في 

ظروف  ين  تحسععععع

المعيشة للمجتمعات 

 المحيطة بالجامعة.

طراف  .0 مع أ يق  تنسةةةة ل ا

 العالق  لت ديد األولويات.

وضةةةةع مقترب بشةةةةة    .2

لمسةةةةةةا مةةات الممكن  ا

ها ك  ب ب   المشةةةةار من ق

 .ال امع 

 المقترب.اعتماد  .2

 التنفي . .4

 التقييم. .2

 

 العامة العالقات

والدولية 

 .واإلعالم

   رئةةةاسةةةةةة

 ال امع 

   نةةةةقةةةةابةةةة

 العاملين

 الفروع 

   ات اد ال لب

 الق ري

   شةةةةةةةة و

 ال لب 

 دارة ا

الشةةةةةةةةةة و  

اإلداريةةةةةةةةة  

  .الماليو

 

 1/2122من 

8/2122إلى   

 

 

 

 

 3500 
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 الخامل الهدف االستراتيجي
 

 والتعلم للتعليم المساندة والتقنية الطالبية واألكاديمية الخدمات حجم تحسين
 

 الجهات الرئيسة المسؤولة عن التنفيذ

 واالمتحانات عمادة القبول والتسجيل

ICTC 

 مركز التعليم المستمر

 دائرة المكتبات

 (CDL) رقميمركز التعليم ال

 كلية التكنولوجيا والعلوم التطبيقية

 واإلنشاءاتوحدة الهندسة 

 عمادة شؤون الطلبة

 الجهات الشريكة في تنفيذ الهدف

 البحث العلميعمادة الدراسات العليا و ICTCمركز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 عمادة القبول والتسجيل واالمتحانات CDLمركز التعليم الرقمي 

 عمادات الكليات إدارة الشؤون اإلدارية والمالية

 عمادة شؤون الطلبة الفروع

 مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع دائرة التخطيط والجودة

 لعالقات العامة والدولية واإلعالمادائرة  دائرة اللوازم والمشتريات

 دائرة الموارد البشرية مجلل الطلبة القطري
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 والتقنية المساندة للتعليم والتعلّم.حجم الخدمات الطالبية واألكاديمية  تحسين: الخامل الهدف االستراتيجي

 الهدف الفرعي
االستراتيجية 

 التنفيذية
 اإلجراءات التنفيذية المشاريع والبرامج المؤشر المستهدف

الجهة 

 الرئيسة

الجهات 

 الشريكة

مدة 

 التنفيذ

الميزانية 

التقديرية 

JOD 

0. 

متابعة تحسععين 
سعععععبععل  دعععم 

 .أكاديميا   الطلبة

 

.تعععغعععطعععيعععة 6

مععععن  622%

لفروع بنظععام  ا

إرشعععععاد ودعم 

أكعععععاديعععععمعععععي 

ال  ع  ونفسععععي ف

ير  ي معععا فق  و

مهنية واضععحة 

 محددة.

 وجود وحدة لدعم ال لب . .0

نسةةةةبةة  عةةدد ال لبةة  من  .2

المسةةةتوى ال امعي األول 

الةة ين يتلقو  الةةدعم من 

 وحدة ال لب .

انخفاض معدالت انس اب  .2

 ال لب .

انخفاض معدالت الرسوب  .4

في المقررات ذات ال ابع 

 ت ليلي.العلمي ال

انخفاض معدل البقاء على  .2

 مقاعد الدارس .

إنخفةةاض معةةدالت تغيير  .3

 التخصصات.

إنخفةةاض نسةةةةبةة  ال لبةة   .2

لقو  عقوبةةات  ت ي ين  الةة 

 أكاديمي .

إرتفاع معدالت الت صةةي   .8

 الدراسي.

مسةةتوى رضةةا ال لب  عن  .1

 الخدمات األكاديمي .

إنشععاء  وحدة لدعم 

الععطععلععبععة الععذيععن 

 صعوباتيواجهون 

 أكاديمية.

لوحةةدة وضةةةةع  .0 ترب  ق م

 .الدعم

 .اعتماد المقترب .2

 وضع نةام عم  للوحدة. .2

 .ت نيد التموي  الالزم .4

 وضع خ   للتنفي . .2

 التنفي . .3

عمادة 

القبول 

 والتسجيل

 واالمتحانات

  عةةةةةمةةةةةادات

 .الكليات

 الفروع. 

   عمادة شةة و

 .ال لب 

  دائةةةةةةةةةةةةةرة

الةةتةة ةة ةةيةةط 

 وال ودة.

   م لس ال لب

 الق ري.

 

9/2022 

 إلى 

8/2027 

 

 

 

 

 

ضمن 

الموازن  

 ال اري 

 

  

  

  



113 
 

 الهدف الفرعي
االستراتيجية 

 التنفيذية
 اإلجراءات التنفيذية المشاريع والبرامج المؤشر المستهدف

الجهة 

 الرئيسة

الجهات 

 الشريكة

مدة 

 التنفيذ

الميزانية 

التقديرية 

JOD 

 معدالت انس اب انخفاض .0

 .ال لب 

انخفةةاض نسةةةةبةة  ال لبةة   .2

لقو  عقوبةةات  ت ي ين  الةة 

 أكاديمي .

مسةةتوى رضةةا ال لب  عن  .2

 الخدمات األكاديمي .

نسةةةب  ال لب  المسةةةتفيدين  .4

من خدمات مسار اإلرشاد 

 األكاديمي اإللكتروني.

 

 

اسعععتحداث مسعععار 

لنظععام اإلرشععععععاد 

األكععععععاديععععععمععععععي 

اإللكتروني)تصععميم 

 نظام(.

 مقترب للمسار. وضع .0

 .المقترب اعتماد .2

 .الالزم التموي  ت نيد .2

 .للتنفي  خ   وضع .4

 تصميم وتنفي  المسار. .2

 إطالع المسار. .3
عمادة 

القبول 

 والتسجيل

 واالمتحانات

 ICTC 

  عةةةةةمةةةةةادات

 الكليات

 الفروع 

   عمادة شةة و

 .ال لب 

  دائةةةةةةةةةةةةةرة

يط و  خ  ت ل ا

 ال ودة.

   م لس ال لب

 الق ري.

 

9/2022 

إلى 

8/2122  

 

 

 

ضمن 

الموازن  

 ال اري 

 

 

 

  

  

مد  .0 م  معت وجود إجراء ع

 لإلرشاد األكاديمي.

مد  .2 م  معت وجود إجراء ع

 لخدمات دعم ال لب .

مسةةةةةتةةوى أداء وحةةدات  .2

شاد االكاديمي والدعم  اإلر

 في ال امع .

رضةةا ال لب  عن مسةةتوى  .4

انتةام وسةةهول  الوصةةول 

لةةةخةةةدمةةةات اإلرشةةةةةةةاد 

 والدعم.األكاديمي 

مسةةةةةةتةةةوى وضةةةةةةوب  .2

 اإلجراءات والتعليمات.

وضعععععع إجععراءات 

لإلرشععاد األكاديمي 

ودعععم الععطععلععبععة 

 بالجامعة.

 تشكي  فريق عم . .0

مةةراجةةعةة  الةةمةةعةةايةةيةةر  .2

والسةةياسةةات الخاصةة  بك  

من اإلرشةةةةةاد األكةةاديمي 

ودعم ال لب  وإعداد دراس  

 تشخيصي .

ت ةةديةةد خري ةة  العمليةةات  .2

 واالتصاالت بك  م ال.

ألولى وضةةةةع المسةةةةودة ا .4

لإلجراءات ومراجعتها من 

 قب  ال هات ذات العالق .

ماد ا من  .2 ها واعت ناقشةةةةت م

 قب  م لس ال ودة.

 التعميم والتنفي . .3

 ععطة 

 القبول

 والدسج ل

 واالعدحطنطت

  عةةةةةمةةةةةادات

 .الكليات

 الفروع 

   عمادة شةة و

 .ال لب 

  دائةةةةةةةةةةةةةرة

الةةتةةخةة ةةيةةط 

 وال ودة.

   م لس ال لب

 الق ري.

1/2122 

 إلى

8/2122 

 

ضمن 

الموازن  

 ال اري 
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 الهدف الفرعي
االستراتيجية 

 التنفيذية
 اإلجراءات التنفيذية المشاريع والبرامج المؤشر المستهدف

الجهة 

 الرئيسة

الجهات 

 الشريكة

مدة 

 التنفيذ

الميزانية 

التقديرية 

JOD 

وجود إجراء عمةة  معتمةةد  .0

لخدمات اإلرشةةاد النفسةةي 

 لل لب .

مسةةةةةتةةوى أداء وحةةدات  .2

لنفسةةةةي في  اإلرشةةةةةةاد ا

 ال امع .

رضةةا ال لب  عن مسةةتوى  .2

انتةام وسةةهول  الوصةةول 

لخدمات اإلرشةةةةاد والدعم 

 النفسي.

مسةةةةةةةتةةةوى وضةةةةةةةوب  .4

 اإلجراءات والتعليمات.

وضعععععع إجععراءات 

لإلرشعععاد النفسعععي 

 بالجامعة.للطلبة 

 تشكي  فريق عم . .0

مةةراجةةعةة  الةةمةةعةةايةةيةةر  .2

والسةةياسةةات الخاصةة  بك  

سي لل لب   شاد النف من اإلر

 وإعداد دراس  تشخيصي .

ت ةةديةةد خري ةة  العمليةةات  .2

 واالتصاالت بك  م ال.

وضةةةةع المسةةةةودة األولى  .4

لإلجراءات ومراجعتها من 

 قب  ال هات ذات العالق .

مناقشتها واعتماد ا من قب   .2

 م لس ال ودة.

 التعميم والتنفي . .3

 ععطة 

شؤون 

 الملبة

 الفروع. 

  دائةةةةةةةةةةةةةرة

الةةتةةخةة ةةيةةط 

 وال ودة.

   م لس ال لب

 الق ري.

1/2122 

 إلى

8/2122 

 

ضمن 

الموازن  

 ال اري 

 

عدد كوادر اإلرشةةةةاد ال ين  .0

 خضعوا لبرامج ت  ي .

نسةةةب  عدد كوادر اإلرشةةةاد  .2

 الم  لين.

 اإلرشةةاد طاقم أداء مسةتوى .2

وفق ال امع   األكاديمي في

 .معايير اإلرشاد المهني 

 مسةةتوى عن ال لب  رضةةا .4

 .األكاديمي اإلرشاد خدمات

 

برنامج تأهيل لكادر 

 اإلرشاد األكاديمي.

تةة ةةديةةد االحةةتةةيةةاجةةات  .0

 التدريبي .

 تصميم برامج تدريبي . .2

 تنفي  برانامج التدريل. .2

 التقييم. .4

 

 ععطة 

 القبول

 والدسج ل

 واالعدحطنطت

  عةةةةةمةةةةةادات

 .الكليات

 الفروع. 

   عمادة شةة و

 .ال لب 

  مركز التعليم

الةةمسةةةةةتةةمةةر 

وخةةةةةدمةةةةةة  

 الم تمع.

  دائرة الموارد

 البشري .

  دائةةةةةةةةةةةةةرة

يط و  خ  ت ل ا

 ال ودة.

   م لس ال لب

 الق ري.

1/2122 

 إلى

8/2122 

 

4111 
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 الهدف الفرعي
االستراتيجية 

 التنفيذية
 اإلجراءات التنفيذية المشاريع والبرامج المؤشر المستهدف

الجهة 

 الرئيسة

الجهات 

 الشريكة

مدة 

 التنفيذ

الميزانية 

التقديرية 

JOD 

 انسةة اب معدالت انخفاض .0

ال لبةة  ألسةةةةبةةاب نفسةةةةيةة  

 .إجتماعي 

سب  انخفاض .2  ينال  ال لب  ن

 .أكاديمي  عقوبات يتلقو 

 عن ال لب  رضةةا مسةةتوى .2

 ..ال امعي  الخدمات

 نم المستفيدين ال لب  نسب  .4

مات  اإلرشةةةةاد مسةةةةار خد

 .النفسي

اسععععتحعداث وحععدة 

للععدعم واإلرشعععععاد 

 النفسي.

 .الدعم لوحدة مقترب وضع.0

 .المقترب اعتماد.2

 عةةةمةةة  نةةةةةةةام وضةةةةةةع.2

للوحةةدة)ضةةةةمن خ ط إعةةادة 

 .الهيكل (

 .الالزم التموي  ت نيد.4

 .للتنفي  خ   وضع.2

 .التنفي .3

عمادة 

شؤون 

 الطلبة

  عةةةةةمةةةةةادات

 الكليات

 الفروع 

  دائةةةةةةةةةةةةةرة

يط و  خ  ت ل ا

 ال ودة.

   م لس ال لب

 الق ري.

1/2122 

 إلى

8/2122 

 

ضمن 

الموازن  

 ال اري 

 

 

.مععععواكععععبععععة 0

وإدخععععععععععععععال 

العععتعععقعععنعععيعععات 

الععععحععععديععععثععععة 

العععععداععععععمعععععة 

لععلعععععمععلععيععات 

األكعععاديعععمعععيعععة 

 واإلدارية.

نقةة   .0 ي   ل تكةةا يض  خف ت

لومةةات ع م ل فروع  ا ين  ب

 ومراكز ال امع .

 رفع سرع  االتصال. .2

 رفع مستوى أمن الشبكات. .2

رفع مسةةةةتوى ال ةةا زيةة   .4

 للتعام  مع ال وارئ.

االسعععععععتعععمعععرار 

بعععععتعععععحعععععديعععععث 

عبر  بكععات) الشعععع

ربط الشععبكات من 

خعععالل خعععطعععوط 

(VPN.) 

 تشكي  فريق عم . .0

 وضع مقترب للمشروع. .2

وضةةةةةع الةةتصةةةةةةامةةيةةم  .2

والسةةياسةةات الضةةروري  

 إلدارة الشبكات.

البنى الت تي  من ت سةةةةيس  .4

كيةةل  تر فرات و ير السةةةة

الةةبةةرمةة ةةيةةات والةةنةةةةةم 

الضةةةةروريةة  للتشةةةةغيةة  

 وال ماي .

 إطالع الخدم . .2

ICTC 

   رئةةةةاسةةةةةةةة

 ال امع .

 .الفروع 

  للوازم إدارة ا

 والمشتريات.

1/2122 

 إلى

8/2122 

 

21111 

رفع مسةةةةتوى القةةدرة على  .0

تيةةاجةةات  ح مع ا ي   ك ت ل ا

الةتةة ةةور والةةتةةوسةةةةةع فةةي 

الةةخةةدمةةات األكةةاديةةمةةيةة  

 واإلداري .

رفع مسةةةةتوى ال ةةا زيةة   .2

 للتعام  مع ال وارئ.

خفض مسةةةةنوى المشةةةةاك   .2

 الناجم  عن زيادة األحمال.

رفع مسةةةةتوى أمن البيانات  .4

 والمعلومات.

شععععععراء أجععهععزة 

 0سععععيرفرات عدد 

تلزمععات  مع مسعععع

يع قععدرات  توسععععع

السععععيرفرات ورفع 

 كفايتها:

  أجهزةSwitch 

 6عدد 

(Backup.) 

  أجهزة

Firewall  عدد

6 (Backup.) 

 

 ت ديد االحتياجات. .0

جات  .2 يا باحت عداد مقترب  إ

 ال امع  من السيرفرات.

 أعتماد المواصفات. .2

 طرب ع اء. .4

 ترسي  الع اء. .2

 التوريد والتركيل. .3

 التشغي . .2

ICTC 

   رئةةةةاسةةةةةةةة

 ال امع .

  للوازم إدارة ا

 والمشتريات.

1/2122 

 إلى

8/2122 

 

32111 
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 الهدف الفرعي
االستراتيجية 

 التنفيذية
 اإلجراءات التنفيذية المشاريع والبرامج المؤشر المستهدف

الجهة 

 الرئيسة

الجهات 

 الشريكة

مدة 

 التنفيذ

الميزانية 

التقديرية 

JOD 

  نظمععة عيععل أ ف ت

حمععايععة مركزيععة 

من خالل شعععراء 

 تراخي .

معةةدل عةةدد األجهزة في  .0

ب   عداد ال ل المختبرات / إ

 في الفروع الدراسي .

رضةةا ال لب  عن مسةةتوى  .2

 توفر البنى الت تيةة  التقنيةة 

المسةةةةةانةةدة لعمليةة  التعليم 

 والتعلم.

وتحعديعث شععععراء  

 جعععععهعععععاز 722

حعععععععاسعععععععععععوب 

 .وملحقاتها

السنوي   االحتياجاتحصر  .0

من ال واسةةةةيل ومل قاتها 

 على مستوى ك  فرع.

توريةةد وضةةةةع  .2 ل ترب  ق م

 زة.هجألا

 .االعتماد .2

 .طرب ع اء .4

 .تنفي  التوريد .2

 .التركيل والتشغي  .3

ICTC 

 ئرة اللوازم  دا

 والمشتريات.

 الفروع 

   إدارة الش و

اإلداريةةةةةةةةة  

 المالي .و

 

 

 

 

من 

1/2122 

إلى 

8/2122  

 

 

 

 

 

 

448111 

  

  

  

.إدخال تقنيات 3

تعععخعععفعععيعععض 

العععتعععكعععالعععيعععف 

والعععتعععنعععمعععيعععة 

 المستدامة

)العععععخعععععاليعععععا 

 الشمسية(.

فقةةات  .0 ن فض  خ نسةةةةبةة  

 استهالك ال اق  الكهربائي .

معدل االعتماد على ال اق   .2

 النةيف  في ال امع .

 

مشععععروع الخاليععا 

الشععععمسععععية لفرع 

 نابلل.

 إعداد مقترب للمشروع. .0

 ت نيد التموي  الالزم. .2

ت ديد المواصةةةةفات الفني   .2

 واستدرا  العروض.

 ترسي  الع اء. .4

 التنفي . .2

وحدة 

الهندسة 

 شاءاتواإلن

 الةةةةةةفةةةةةةرع 

 المعني.

  إدارة

الشةةةةةةةةةةةة و  

اإلداريةةةةةةةةةةةة  

 المالي .و

 اللوازم  دائرة

 والمشتريات.

 ICTC 

 من

9/2122 

 إلى

6/2123 

021111$  

تدفع  22%

مقدما  

والباقي 

على أقساط 

شهري  

ضمن ن اع 

تكالي  

 االستهالك.
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 الهدف الفرعي
االستراتيجية 

 التنفيذية
 اإلجراءات التنفيذية المشاريع والبرامج المؤشر المستهدف

الجهة 

 الرئيسة

الجهات 

 الشريكة

مدة 

 التنفيذ

الميزانية 

التقديرية 

JOD 

مشععععروع الخاليععا 

الشمسية لفرع رام 

 هللا.

 .للمشروع مقترب إعداد.0

 .الالزم التموي  ت نيد.2

 الفني  المواصفات ت ديد.2

 .العروض واستدرا 

 .الع اء ترسي .4

 .التنفي .2

وحدة 

الهندسة 

 واإلنشاءات

 الةةةةةةفةةةةةةرع 

 المعني.

  إدارة

الشةةةةةةةةةةةة و  

اإلداريةةةةةةةةةةةة  

 المالي .و

 اللوازم  دائرة

 والمشتريات.

 ICTC 

 من

9/2122 

 إلى

8/2127 

021111$  

تدفع  22%

مقدما  

والباقي 

على أقساط 

شهري  

ضمن ن اع 

تكالي  

 االستهالك.

مشععععروع الخاليععا 

الشععععمسععععية لفرع 

 طولكرم.

 .للمشروع مقترب إعداد.0

 .الالزم التموي  ت نيد.2

 الفني  المواصفات ت ديد.2

 .العروض واستدرا 

 .الع اء ترسي .4

 .التنفي .2

وحدة 

الهندسة 

 واإلنشاءات

 المعني الفرع 

  إدارة

الشةةةةةةةةةةةة و  

اإلداريةةةةةةةةةةةة  

 المالي .و

  إدارة اللوازم

 والمشتريات.

 ICTC 

 من

9/2122 

 إلى

8/2127 

021111$  

تدفع  22%

مقدما  

والباقي 

على أقساط 

شهري  

ضمن ن اع 

تكالي  

 االستهالك.

مشععععروع الخاليععا 

الشعععمسعععية لفروع 

 قطاع غزة.

 .للمشروع مقترب إعداد.0

 .الالزم التموي  ت نيد.2

 الفني  المواصفات ت ديد.2

 .العروض واستدرا 

 .الع اء ترسي .4

 .التنفي .2

وحدة 

الهندسة 

 واإلنشاءات

 المعني الفرع 

  إدارة

الشةةةةةةةةةةةة و  

 اإلداريةةةةةةةةةةةة 

 .والمالي 

 اللوازم  دائرة

 والمشتريات.

 ICTC 

 من

9/2122 

 إلى

8/2127 

311111$  

تدفع  22%

مقدما  

والباقي 

على أقساط 

شهري  

ضمن ن اع 

تكالي  

 االستهالك.
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 الهدف الفرعي
االستراتيجية 

 التنفيذية
 اإلجراءات التنفيذية المشاريع والبرامج المؤشر المستهدف

الجهة 

 الرئيسة

الجهات 

 الشريكة

مدة 

 التنفيذ

الميزانية 

التقديرية 

JOD 

0. 

االسعععتمرار في 

تعطععويعر ورفععع 

بنعى  ل كفععاءة ا

ية  يالتحت ة التقن

 والععععمععععاديععععة

وصوال  لتحسين 

حجم ونوعيععة 

الععععخععععدمععععات 

اإلداريعععععععععععععة 

واألكععاديععمععيععة 

والعععتعععقعععنعععيعععة 

 المساندة للتعلم.

كفععاءة 6 فع  .ر

وفععاعليععة البنى 

العععتعععحعععتعععيعععة 

العععمعععرتعععبعععطعععة 

بععالععمععقعععررات 

طبعيعقععات  لتع وا

 العملية.

عةةدد مختبرات العلوم في  .0

 .ال امع 

 االسةةةةتيعابي   زيادة ال اق .2

في  لوم  ع ل برات ا ت خ م ل

 ال امع .

مسةةةةتوى رضةةةةةا ال لبةة   .2

خةةدمةةات عن والبةةاحثين 

 .مختبرات العلوم

عدد األب اث الت بيقي  في  .4

 م ال العلوم.

 

 

 

 5إنشعععععاء وتطوير
بر ت خ لعلوم اتم  ل

يت لحم  في فروع ب
لكرم  ين وطو ن وج

 وغزة.

قييم احتيةةاجةةات الفروع  .0 ت

 .العلوم تمختبرالت وير 

إلنشةةةةةةاء وضةةةةع مقترب  .2

 .المختبرات

 .اعتماد المقترب .2

 .ت نيد التموي  الالزم .4

 التنفي . .2

 .التشغي  .3

كلية 

التكنولوجيا 

والعلوم 

 التطبيقية

 

 الفروع 

 ICTC 

 دائرة اللوازم 

   الشةةةةةةةةة و

 اإلداريةةةةةةةةة 

 والمالي .

 

 

 

 

 

 

 

من 

1/2122 

إلى 

8/2122 

 

ضمن  

الميزاني  

في الهدف 

 الثال 

 في الشةةبكاتعدد مختبرات  .0

 .ال امع 

ل ةةاقةة   .2 بيةة ا يعةةا ت  االسةةةة

في الشةةةةبكةةات لمختبرات 

 ال امع .

مسةةةةتوى رضةةةةةةا ال لبةة   .2

ثين  ح لبةةا مسةةةةتوى عن وا

 خدمات مختبرات الشبكات.

لت بيقيةة   .4 عةةدد األب ةةاث ا

 المن زة في م ال الشبكات.

 

مختبرات  5 إنشععاء
شمال   شبكات)في 
وسعععععط  وجععنععوب 
الضععععفععة الغربيععة 

 وقطاع غزة(.

ال ةةامعةة  تقييم احتيةةاجةةات  .0

 الشبكات. تمختبرا إلنشاء

 إلنشةةةةةةاءوضةةةةع مقترب  .2

 الشبكات. مختبرات

 .اعتماد المقترب .2

 .ت نيد التموي  الالزم .4

 التنفي . .2

 .التشغي  .3

كلية 

التكنولوجيا 

والعلوم 

 التطبيقية

 الفروع 

 ICTC 

 ئرة اللوازم  دا

 والمشتريات.

   الشةةةةةةةةة و

 اإلداريةةةةةةةةة 

 والمالي .

 

 

من 

1/2122 

إلى 

8/2122 

 

 

 

 

 

ضمن 

الميزاني  

 في الهدف

 الثال 
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 الهدف الفرعي
االستراتيجية 

 التنفيذية
 اإلجراءات التنفيذية المشاريع والبرامج المؤشر المستهدف

الجهة 

 الرئيسة

الجهات 

 الشريكة

مدة 

 التنفيذ

الميزانية 

التقديرية 

JOD 

ختبرات  .0 م الةة كةةاء عةةدد 

 .في ال امع  االص ناعي

ل ةةاقةة   .2 تيعةةابيةة ا  االسةةةة

الةة كةةاء لةةمةةخةةتةةبةةرات 

 في ال امع .االص ناعي 

مسةةةةتوى رضةةةةةا ال لبةة   .2

مسةةةةتوى عن والبةةاحثين 

كاء  ل  مات مختبرات ا خد

 االص ناعي.

عةةدد األب ةةاث الت بيقيةة   .4

كاء  ل  المن زة في م ال ا

 االص ناعي.

 

مختبرات  5 إنشععاء
تكاء اصطناعي)في 
شععععمععال  وسععععط  
وجنوب الضععععفععة 
قطععاع  بيععة و غر ل ا

 غزة(.

ال ةةامعةة  تقييم احتيةةاجةةات  .0

الةة كةةاء ا تمختبرالت وير 

 االص ناعي.

 إلنشةةةةةةاءوضةةةةع مقترب  .2

الةةة كةةةاء  مةةةخةةةتةةةبةةةرات

 االص ناعي.

 .اعتماد المقترب .2

 .ت نيد التموي  الالزم .4

 التنفي . .2

 .التشغي  .3

كلية 

التكنولوجيا 

والعلوم 

 التطبيقية

 الفروع 

 ICTC 

 ئرة اللوازم  دا

 والمشتريات.

   الشةةةةةةةةة و

 اإلداريةةةةةةةةة 

 والمالي .

 

من 

1/2122 

إلى 

8/2122 

 

 

 

 

ضمن 

الميزاني  

في الهدف 

 الثال 

تبرات  .0 خ م في  IOTعةةدد 

 ال امع 

ل ةةاقةة   .2 بيةة ا يعةةا ت  االسةةةة

فةةي  IOTلةةمةةخةةتةةبةةرات 

 ال امع .

مسةةةةتوى رضةةةةةةا ال لبةة   .2

ثين  ح لبةةا مسةةةةتوى عن وا

 IOTخدمات مختبرات 

لت بيقيةة   .4 عةةدد األب ةةاث ا

 IOTالمن زة في م ال 

 

مختبرات  5 إنشععاء
IOT  في شععععمال(

وسعععععط  وجععنععوب 
الضععععفععة الغربيععة 

 وقطاع غزة(.

ال ةةامعةة  تقييم احتيةةاجةةات  .0

 .IOT تمختبرالت وير 

 إلنشةةةةةةاءوضةةةةع مقترب  .2

 .IOT مختبرات

 .اعتماد المقترب .2

 .ت نيد التموي  الالزم .4

 التنفي . .2

 .التشغي  .3

كلية 

التكنولوجيا 

والعلوم 

 التطبيقية

 الفروع 

 ICTC 

 ئرة اللوازم  دا

 والمشتريات.

   الشةةةةةةةةة و

 اإلداريةةةةةةةةة 

 والمالي .

 

من 

1/2122 

إلى 

8/2122 

 

 

 

 

متقاطع مع 

الهدف 

 الثال 
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 الهدف الفرعي
االستراتيجية 

 التنفيذية
 اإلجراءات التنفيذية المشاريع والبرامج المؤشر المستهدف

الجهة 

 الرئيسة

الجهات 

 الشريكة

مدة 

 التنفيذ

الميزانية 

التقديرية 

JOD 

أمةةن عةةدد مةةخةةتةةبةةرات  .0

 .في ال امع  المعلومات

ل ةةاقةة   .2 تيعةةابيةة ا  االسةةةة

مات لمختبرات  أمن المعلو

 في ال امع .

مسةةةةتوى رضةةةةةا ال لبةة   .2

مسةةةةتوى عن والبةةاحثين 

تبرات أمن  خ م خةةدمةةات 

 المعلومات.

عةةدد األب ةةاث الت بيقيةة   .4

ن زة في م ةةال أمن  م ل ا

 المعلومات.

 

مختبرات  5 إنشععاء
أمن المعلومات)في 
شععععمععال  وسععععط  
وجنوب الضععععفععة 
قطععاع  بيععة و غر ل ا

 غزة(.

ال ةةامعةة  تقييم احتيةةاجةةات  .0

ير  ت و برال ت خ من  تم أ

 المعلومات.

 إلنشةةةةةةاءوضةةةةع مقترب  .2

 أمن المعلومات. مختبرات

 .اعتماد المقترب .2

 .ت نيد التموي  الالزم .4

 التنفي . .2

 .التشغي  .3

كلية 

التكنولوجيا 

والعلوم 

 التطبيقية

 الفروع 

 ICTC 

 ئرة اللوازم  دا

 والمشتريات.

   الشةةةةةةةةة و

 اإلداريةةةةةةةةة 

 والمالي .

 

من 

1/2122 

إلى 

8/2122 

 

 

 

 

ضمن 

الميزاني  

في الهدف 

 الثال 

ختبرات العلوم في  .0 م عةةدد 

الةةتةةي تةةلةةبةةي  الةة ةةامةةعةة 

 االحتياجات الت بيقي .

مسةةةةتوى رضةةةةةةا ال لبةة   .2

ثين  ح لبةةا خةةدمةةات عن وا

 مختبرات العلوم.

ي  في  .2 عدد األب اث الت بيق

 م ال العلوم.

 

ير طو تبر ت خ  اتم
القائمة)مواد  لعلوما

وأدوات الكيميععاء( 
 في فروع الجامعة.

قييم احتيةةاجةةات الفروع  .0 ت

 .العلوم تمختبرالت وير 

ترب  .2 ق م ت وير وضةةةةع  ل

 العلوم. مختبرات

 اعتماد المقترب .2

 ت نيد التموي  الالزم .4

 التنفي . .2

 .التشغي  .3

كلية 

التكنولوجيا 

والعلوم 

 التطبيقية

 الفروع 

 ICTC 

 ئرة اللوازم  دا

 والمشتريات.

   الشةةةةةةةةة و

 اإلداريةةةةةةةةة 

 والمالي .

 

 

من 

1/2122 

إلى 

8/2122 

 

 

 

 

 

ضمن 

الميزاني  

في الهدف 

 الثال 

االتصةةةةاالت عدد مختبرات  .0

معةة  ل ةةا تلبي  في ا تي  ل ا

 االحتياجات الت بيقي .

مسةةةةتوى رضةةةةةةا ال لبةة   .2

ثين  ح لبةةا خةةدمةةات عن وا

 .مختبرات االتصاالت

ي  في  .2 عدد األب اث الت بيق

 م ال االتصاالت.

 

 

ير طو تبر ت خ  اتم
االتصعععاالت القائمة 
 في فروع الجامعة.

قييم احتيةةاجةةات الفروع  .0 ت

 تمةةخةةتةةبةةرالةةتةة ةةويةةر 

 االتصاالت.

ترب  .2 ق م ت وير وضةةةةع  ل

 االتصاالت. مختبرات

 .اعتماد المقترب .2

 .ت نيد التموي  الالزم .4

 التنفي . .2

 .التشغي  .3

كلية 

التكنولوجيا 

والعلوم 

 التطبيقية

 الفروع 

 ICTC 

 ئرة اللوازم  دا

 والمشتريات.

   الشةةةةةةةةة و

 اإلداريةةةةةةةةة 

 والمالي .

 

 

من 

1/2122 

إلى 

8/2122 

 

 

 

 

 

ضمن 

الميزاني  

في الهدف 

 الثال 
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 الهدف الفرعي
االستراتيجية 

 التنفيذية
 اإلجراءات التنفيذية المشاريع والبرامج المؤشر المستهدف

الجهة 

 الرئيسة

الجهات 

 الشريكة

مدة 

 التنفيذ

الميزانية 

التقديرية 

JOD 

التصةةةةنيع  مختبرات عدد .0

غ ائي  التي ال امع  في ال

 .قي الت بي االحتياجات تلبي

ب  رضةةةةا مسةةةةتوى .2  ال ل

 خةةدمةةات عن والبةةاحثين

 .االتصاالت مختبرات

 يف الت بيقي  األب اث عدد .2

 التصنيع الغ ائي. م ال

 

إنشعععععععاء ثعععالثعععة 
مختبرات تصععععنيع 

 غذائي

 

 

 ال امع  احتياجات تقييم .0

 التصنيع مختبرات إلنشاء

 الغ ائي.

 إلنشاء مقترب وضع .2

 التصنيع الغ ائي. مختبرات

 .المقترب اعتماد .2

 .الالزم التموي  ت نيد .4

 .التنفي  .2

 .التشغي  .3

كلية 

 الزراعة

  مةةةة ةةةةلةةةةس

 األمناء

   رئةةةةاسةةةةةةة

 ال امع 

 المعني الفرع 

  إدارة

 الش و  المالي .

  إدارة

الشةةةةةةةةةةةة و  

 اإلداري .

 اللوازم  دائرة

 والمشتريات.

 ICTC 

من 

1/2122 

إلى 

8/2122 
021111 

  

  

  

  

اإلنتا   مختبرات عدد .0

 في النباتي والوقاي 

 تلبي التي ال امع 

 .الت بيقي  االحتياجات

 ال لب  رضا مستوى .2

 خدمات عن والباحثين

اإلنتا  النباتي  مختبرات

 .والوقاي 

 يف الت بيقي  األب اث عدد .2

نبةةاتي  م ةةال ل نتةةا  ا اإل

 .والوقاي 

إنشعععععععاء ثعععالثعععة 

ختبرات اإلنتععاج  م

 النباتي والوقاية.

يم .0 ي ق حتيةةاجةةات ت  ا

 إلنشةةةةةاء ال ةةامعةة 

تبرات خ اإلنتةةا   م

 .النباتي والوقاي 

 إلنشاء مقترب وضع .2

تبرات خ اإلنتةةا   م

 .النباتي والوقاي 

 .المقترب اعتماد .2

نيةةد .4 مويةة  ت  ت ل  ا

 .الالزم

 .التنفي  .2

 .التشغي  .3

كلية 

 الزراعة

  مةةةة ةةةةلةةةةس

 األمناء

   رئةةةةاسةةةةةةة

 ال امع 

 المعني الفرع 

  إدارة

الشةةةةةةةةةةةة و  

 اإلداريةةةةةةةةةةةة 

 .والمالي 

 اللوازم  دائرة

 والمشتريات.

 ICTC 

من 

1/2122 

إلى 

8/2122 

021111 
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 الهدف الفرعي
االستراتيجية 

 التنفيذية
 اإلجراءات التنفيذية المشاريع والبرامج المؤشر المستهدف

الجهة 

 الرئيسة

الجهات 

 الشريكة

مدة 

 التنفيذ

الميزانية 

التقديرية 

JOD 

عةدد القةةاعةات التةةدريسةةةةة   .0

ث   يات ال دي بالتقن الم هزة 

 وفق المعايير الفني .

فق التةةدريبيةة   .2 مرا ل عةةدد ا

ث   يات ال دي بالتقن الم هزة 

 وفق المعايير الفني .

عن مسةةةتوى  رضةةةا ال لب  .2

توفر التقنيةةات في قةةاعةةات 

 التدريس.

 قععاعععة 32 تجهيز

 والمرافق تععدريل

بيععة ي لتععدر فق ا  و

 .التقنيات أحدث

حصةةر االحتياجات وعدد  .0

الةةقةةاعةةات والةةمةةرافةةق 

يبيةة  التي ت تةةا   لتةةدر ا

 لت هيزات.

 وضع مقترب.التصميم  .2

 .إعداد و ائق الع اءات .2

 .ت نيد التموي  .4

 .طرب الع اءات .2

 .ترسي  الع اءات .3

 .التنفي  .2

 .االفتتاب .8

 

 

 

 

إدارة 

الشؤون 

اإلدارية 

 والمالية

   رئةةةةاسةةةةةةة

 ال امع 

 المعني الفرع 

  مركز التعليم

 المستمر.

 اللوازم  دائرة

 والمشتريات.

 ICTC 

من 

1/2122 

إلى 

8/2122 

021111 

  

  

  

  

عةةدد المقررات المةةدعمةة   .0

 ب وانل ت بيقي .

زيةةادة رضةةةةةا ال لبةة  عن  .2

 ال وانل الت بيقي .

المشغلين عن مستوى رضا  .2

 الخري ين.

يدين من طلب   .4 عدد المسةةةةتف

ي   تدربين من البنى الت ت وم

 الت بيقي  للكلي .

إدخعععال بعععرامعععج 
محععاكععاة والبرامج 
ية الحعديثعة  التطبيق
العععععخعععععاصعععععععععة 
بتسععععتخدمات كلية 
الععتععكععنععولععوجععيععا 
والعلوم التطبيقيععة  

 منها:
 أدوبععي مععنععتععجععات

(Adobe Suite  )
 تعععخعععتععع  العععتعععي
 الصععععوت بمعالجة

صورة  والفيديو وال
 الملتيميديا لمقرر

 الععععمععععلععععتععععيععععزم  
(Multisim) 
   العععععمعععععاتعععععالب  
(Matlab) 

يم االحتيةةاجةةات من  .0 ي ق ت

البرم يةةات الخةةاصةةةةةة  

جيةةا والعلوم  لو نو ك ت ل بةةا

 الت بيقي .

مراجع  عقود البرم يات  .2

 القائم .

وضةةةع مقترب وتوصةةةي   .2

بتفاصةةةةي  ومواصةةةةفات 

 البرم يات الم لوب .

 اعتماد التقني والمالي. .4

 التوريد. .2

 التنفي . .3

 

كلية 

التكنولوجيا 

والعلوم 

 التطبيقية

 الفروع 

 ICTC 

 ئرة اللوازم  دا

 والمشتريات.

 

من 

1/2122 

إلى 

8/2122 

01111 
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 الهدف الفرعي
االستراتيجية 

 التنفيذية
 اإلجراءات التنفيذية المشاريع والبرامج المؤشر المستهدف

الجهة 

 الرئيسة

الجهات 

 الشريكة

مدة 

 التنفيذ

الميزانية 

التقديرية 

JOD 

Rational Rose 

  SPSS 

 المدعم  المقررات عدد .0

 .ت بيق  ب وانل

 عن ال لب  رضا زيادة .2

 .الت بيقي  ال وانل

 عن المشغلين رضا .2

 .الخري ين مستوى

  طللب من المسةةتفيدين عدد .4

ين ب ي متةةدر نى من و ب ل  ا

 .كلي لل الت بيقي  الت تي 

إدخعععال بعععرامعععج 
محععاكععاة والبرامج 
ية الحعديثعة  التطبيق
 العععععخعععععاصعععععععععة

كلية  بتسععععتخدمات
العععععلععوم اإلداريععة 
واالقععتصععععععاديععة  

 منها:
MS-Office 

 الشامل المحاسبي.
 SMARTبرنامج 

MS-Project 

Eviews 

 HRبرنامج 

Shamel Care 

بعععرنعععامعععج إدارة 
 المستودعات.

SPSS معععععكعععععرر(
يسععععععتععخععدم فععي 
تطبيقععات الكليععات 

 األخرى(.

 من االحتياجات تقييم .0

 الخاص  البرم يات

 والعلوم بالتكنولوجيا

 .الت بيقي 

 البرم يات عقود مراجع  .2

 .القائم 

 وتوصي  مقترب وضع .2

 ومواصفات بتفاصي 

 .الم لوب  البرم يات

 .والمالي التقني اعتماد .4

 .التوريد .2

 .التنفي  .3

كلية العلوم 

اإلدارية 

 واالقتصادية

 الفروع 

 ICTC 

 ئرة اللوازم  دا

 والمشتريات.

من 

1/2122 

إلى 

8/2122 

01111 
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 الهدف الفرعي
االستراتيجية 

 التنفيذية
 اإلجراءات التنفيذية المشاريع والبرامج المؤشر المستهدف

الجهة 

 الرئيسة

الجهات 

 الشريكة

مدة 

 التنفيذ

الميزانية 

التقديرية 

JOD 

تطوير البنى 0 .

العععتعععحعععتعععيعععة 

لععلععمععكععتععبععات 

وتيسير سهولة 

 الوصول إليها.

  وجود نةام مكتب  م وسةةل

 متوافق مع المعايير الدولي .

  المسةةةةتفيةةدين عن رضةةةةةا

 الخدمات المكتبي .

تعععطعععويعععر نعععظعععام 

محوسععععب بتعتماد 

المعععايير الععدوليععة 

لعععععلعععععوصعععععععععف 

الععبععبععلععوجععرافععي 

والععععععمععععععداخععععععل 

اإلسععتنادية )صععي  

بة المعيعاري  التركي

ية 06مارك  ( وترق

يالت إلى  ج لتسعععع ا

قعععععععععععواععععععععععععد 

 (.RDAوام)

 تشكي  فريق عم . .0

تةة ةةديةةد خةة ةة  الةةعةةمةة   .2

 واالحتياجات.

قيةة   .2 تر ل ليةة  ا م ع فيةة   ن ت

 الم لوب .

 ت رب  النةام. .4

 إطالع النةام المعدل. .2
دائرة 

 المكتبات

 ICTC 

  دائرة اللوازم

 والمشتريات.

من 

1/2122 

إلى 

8/2122 

60000 

(22111 

في السن  

األولى 

04111 

للسنتين 

الثاني  

والثالث  

وبعد ذلم 

0411 

دينار 

إشتراك 

 سنوي(

ضا ال لب  عن  .0 ستوى ر م

 بواب  المكتب .

ستوى رضا األكاديميين  .2 م

 عن بواب  المكتب .

لبةة  الةة ين  .2 ل  نسةةةةبةة  ا

 يستخدمو  بواب  المكتب .

نسةةةةب  األكاديميين  ال ين  .4

 يستخدمو  بواب  المكتب .

قواعةةد البيةةانةةات  .2 عةةدد 

من  إليهةاالممكن الةدخول 

قم  ل ةةا لبةة  وا ل  قبةة  ا

 األكاديمي.

عدد المسةةةتخدمين لقواعد  .3

 البيانات سنويا .

في  تراك   5االشعععع

قععواعععد بععيععانععات 

 جنبة.أ 3عربية و

 

ت ةةديةةد قواعةةد البيةةانةةات  .0

 المرش   .

دراسةةةةةة  الةةةخةةةيةةةارات  .2

 .الم روح 

ت ةةديةةد الخيةةارات وتقةةديم  .2

 .مقترب بش نها

حتيةةاجةةات  .4 دراسةةةةةة  اال

الت ويري  لرفع مسةةةةتوى 

كفةةاءة النةةةام لت سةةةةين 

مستوى الوصول والتفاع  

 للمستخدمين.

 .االعتماد .2

 التنفي . .3

دائرة 

 المكتبات

  عةةةةةمةةةةةادات

 الكليات

  عةةةةةةمةةةةةةادة

الةةدراسةةةةةات 

الةةةعةةةلةةةيةةةا و 

 الب   العلمي 

 ICTC 

 

 

من 

1/2122 

إلى 

8/2122  

 

 

 

 

 140000 
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 الهدف الفرعي
االستراتيجية 

 التنفيذية
 اإلجراءات التنفيذية المشاريع والبرامج المؤشر المستهدف

الجهة 

 الرئيسة

الجهات 

 الشريكة

مدة 

 التنفيذ

الميزانية 

التقديرية 

JOD 

ين  .0 عنةةاو توسةةةةط عةةدد  م

 طالل. 011الكتل/

مةةتةةوسةةةةةط عةةدد نسةةةةة   .2

 طالل. 011الكتل/

 

  

  

  

غنععاء محتويععات  إ

الععمععكععتععبععات مععن 

العناوين والنسععععخ 

عناوين  62بواقع )

 0لععكععل طععالععب و

 نسخة لكل فرع(.

االحةةتةةيةةاجةةات حصةةةةةر  .0

كتةةل  ل من ا ئيسةةةةةة   لر ا

والمراجع في كةة  مكتبةة  

 فرعي .

تقديم مقترب بشةةة   توريد  .2

 الكتل.

 اعتماد المقترب. .2

ي   .4 يد مصةةةةادر التمو ت د

 .األموالوت نيد 

 ج  التوريدأالتعاقد من  .2

 التنفي . .3

دائرة 

 المكتبات

  عةةةةةمةةةةةادات

 الكليات

  عةةةةةةمةةةةةةادة

الةةدراسةةةةةات 

الةةةعةةةلةةةيةةةا و 

الب   العلمي 

. 

  دائةةةةةةةةةةةةةرة

الةةةعةةةالقةةةات 

الةةةةعةةةةامةةةة  

 الةةةدولةةةيةةة و

 .واإلعالم

من 

1/2122 

إلى 

8/2122  

 

 

 

 

 

 200000 

  

  

  

  

  

.بناء القدرات 3

الععداخليععة لرفع 

كفاءة تشععععغيل 

تععععقععععنععععيععععات 

الععمعععععلععومععات 

واالتصعععععععاالت 

في  متععاحععة  ل ا

 الجامعة.

 نالفنيي الموظفين عدد نسب .0

 ياالتكنولوج بم ال والمختصين

 ممن والتعلم اإللكتروني

 تدريل لدورات خضعوا

 .سنويا   متخصص  ت  يلي 

 يالت التدريبي  الم االت عدد.2

 .التدريل شملها

تيععاز عععدد من ج  ا

موظفين ل  الفنيين ا

 والمختصععععصععععين

 التكولوجيعا بمجعال

  والتعلم اإللكتروني

 تعععدريعععب لعععدورات

 متخصصة تأهيلية

 .سنويا  

 

تةة ةةديةةد االحةةتةةيةةاجةةات  .0

التةةدريبيةة  في الم ةةاالت 

 التخصصي .

 .المستهدف الكوادر ت ديد  .2

 .وضع برنامج للتدريل .2

 .االعتماد .4

 التنفي . .2

ICTC 

  دائرة الموارد

 البشري 

  مركز التعليم

 المستمر

  دائةةةةةةةةةةةةةرة

الةةةعةةةالقةةةات 

الةةةةعةةةةامةةةة  

 الةةةدولةةةيةةة و

 .واإلعالم

 CDL 

من 

1/2122 

إلى 

8/2122 
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 الهدف الفرعي
االستراتيجية 

 التنفيذية
 اإلجراءات التنفيذية المشاريع والبرامج المؤشر المستهدف

الجهة 

 الرئيسة

الجهات 

 الشريكة

مدة 

 التنفيذ

الميزانية 

التقديرية 

JOD 

 

 

نسةةب  /عدد أعضةةاء الهيئ   .0

التدريسةةةةي  ال ين اجتازوا 

برنامج الت  ي  في م االت 

اسةةةةتخةةدام تقنيةةات التعلم 

المدمج وتصةةةةميم البرامج 

 لكترونيا .إ  التدريبي

رضةةةةةا أعضةةةةةاء  يئةة   .2

لتةةدريس عن مسةةةةتوى  ا

 لي .يالبرامج الت  

رضةةا ال لب  عن مصةةادر  .2

 التعلم.

 ناءب في دورة تنفيذ

 فععععي الععععقععععدرات

ل مهععارات يما ل ع  ن

 .والذكي االلكتروني

االحةةتةةيةةاجةةات تةة ةةديةةد  .0

 التدريبي .

 .م توى الدورةت ديد  .2

 ت ديد المستهدفين بالدورة. .2

ت ديد   لي   عقد/ المشارك   .4

 .بالدورة

على اعتمةةاد  .2 ل صةةةةول  ا

 الدورة.

 التنفي . .3

متةةابعةة  مخرجةةات الةةدورة  .2

 .هاوتقييم توظيف

CDL 

 عمادة الكليات 

  نا ج دائرة الم

 والمقررات

 CDL 

 

 

 

 من

1/2122 

 إلى

8/2122  

 

ضمن 

الميزاني  

 ال اري 

 الهيئ  أعضاء عدد/ نسب  .0

 اجتازوا اإلداري  ال ين

 اإلداري. الت  ي  برنامج

الهيئ   أعضاء رضا .2 

 مستوى اإلداري  عن

 .الت  لي  البرامج

. ت سن مستوى األداء 2

 الوظيفي.

في  دورات  3 تنفيذ

 الععقععدرات  بععنععاء

 الطععاقم وكفععايععات

 .التقنية اإلداري

 االحتياجات ت ديد .0

 .التدريبي 

 .الدورة م توى ت ديد .2

 .ةبالدور المستهدفين ت ديد .2

 المشارك / عقد   لي   ت ديد .4

 بالدورة.

 اعتماد على ال صول .2

 .الدورة

 .التنفي  .3

 الةدورة مخرجةات متةابعة  .2

 .توظيفها وتقييم

دائرة 

الموارد 

 البشرية

 الفروع 

 الةةةةةدوائةةةةةر 

والةةمةةراكةةز 

 المعني .

  مركز التعليم

مر  ت لمسةةةة ا

وخةةةةةدمةةةةة  

 الم تمع.

 ICTC 

 

من 

1/2122 

إلى 

8/2122 

3111 
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 الهدف الفرعي
االستراتيجية 

 التنفيذية
 اإلجراءات التنفيذية المشاريع والبرامج المؤشر المستهدف

الجهة 

 الرئيسة

الجهات 

 الشريكة

مدة 

 التنفيذ

الميزانية 

التقديرية 

JOD 

عيم البيئععة  تععد

العععمعععحعععفعععزة 

لعععألنشعععععععطعععة 

الالمنهجيععة من 

لزمععات  ت مسععععع

وقععععععاعععععععات  

ومسعععععععععععارح 

 وغيرها.

 3تععجععهععيععز .6

  3مسععععععارح و

قاعات نشععععاط  

جععديععدة مجهزة 

لجععامعععة  في ا

خععالل الععثععالث 

 .سنوات القادمة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

عات  .0 قا عدد المسةةةةارب و

م هزة في  ل لنشةةةةةةاط ا ا

 ال امع .

 مسةةتوى عن ال لب  رضةةا .2

 لألنشةةةة ةة  الت تيةة  البنى

ي  وخدمات البيئ   الالمنه 

 .ال امعي 

نسةةةةةبةة  عةةدد الةة ةةلةةبةة   .2

المنخرطين بةةاألنشةةةة ةة  

 الالمنه ي .

 

تشععععطيب مسععععرح 

 طولكرم.

عداد و ائق  .0 التصةةةةميم وإ

 .الع اءات

 .التموي حمل  لت نيد  .2

 .ال صول على تموي  .2

 .طرب الع اءات .4

 .ترسي  الع اءات .2

 .التنفي  .3

اسةةةةةةتةةالم الةةمشةةةةةةروع  .2

 .االفتتابو

وحدة 

الهندسة 

 واإلنشاءات

  مةةةة ةةةةلةةةةس

 .األمناء

   رئةةةةاسةةةةةةة

 .ال امع 

 الةةةةةةفةةةةةةرع 

 المعني.

  الةةةةةدائةةةةةرة

 .المالي 

 

من 

1/2122 

إلى 

8/2122 

أل   411  

  

  

  

  

  

  

3. 

 

 

 

 

 وقاعات المسارب عدد .0

 في الم هزة النشاط

 .ال امع 

 مستوى عن ال لب  رضا .2

 لألنش   الت تي  البنى

الالمنه ي  وخدمات البيئ  

 .ال امعي 

 الةة ةةلةةبةة  عةةدد نسةةةةةبةة  .2

 بةةاألنشةةةة ةة  المنخرطين

 .الالمنه ي 

تشةةةة يل مسةةةةرب 

 جنين.

عداد و ائق  .0 التصةةةةميم وإ

 .الع اءات

 .حمل  لت نيد التموي  .2

 .ال صول على تموي  .2

 .طرب الع اءات .4

 .ترسي  الع اءات .2

 .التنفي  .3

اسةةةةةةتةةالم الةةمشةةةةةةروع  .2

 .االفتتابو

وحدة 

الهندسة 

 واإلنشاءات

  مةةةة ةةةةلةةةةس

 األمناء

   رئةةةةاسةةةةةةة

 ال امع 

 الةةةةةةفةةةةةةرع 

 المعني.

  الةةةةةدائةةةةةرة

 .المالي 

  دائةةةةةةةةةةةةرة

الةةةةعةةةةالقةةةةات 

والةةةةدولةةةةيةةةة  

 واإلعالم.

 

 من

1/2122 

 إلى

8/2122  

 

 

 

 

 

أل  221  

 وقاعات المسارب عدد .0

 في الم هزة النشاط

 .ال امع 

 مستوى عن ال لب  رضا .2

 لألنش   الت تي  البنى

تش يل مسرب بيت 

 ل م

عداد و ائق  .0 التصةةةةميم وإ

 .الع اءات

 .حمل  لت نيد التموي  .2

 .ال صول على تموي  .2

 .طرب الع اءات .4

 .ترسي  الع اءات .2

وحدة 

الهندسة 

 واإلنشاءات

  مةةةة ةةةةلةةةةس

 األمناء

   رئةةةةاسةةةةةةة

 ال امع 

 الةةةةةةفةةةةةةرع 

 المعني.

من 

1/2122 

إلى 

8/2122 

 

 

 

أل  221    
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 الهدف الفرعي
االستراتيجية 

 التنفيذية
 اإلجراءات التنفيذية المشاريع والبرامج المؤشر المستهدف

الجهة 

 الرئيسة

الجهات 

 الشريكة

مدة 

 التنفيذ

الميزانية 

التقديرية 

JOD 

الالمنه ي  وخدمات البيئ  

 .ال امعي 

 الةة ةةلةةبةة  عةةدد نسةةةةةبةة  .2

 بةةاألنشةةةة ةة  المنخرطين

 .الالمنه ي 

 .التنفي  .3

اسةةةةةةتةةالم الةةمشةةةةةةروع  .2

 .االفتتابو

  الةةةةةدائةةةةةرة

 المالي 

  دائةةةةةةةةةةةةرة

الةةةةعةةةةالقةةةةات 

والةةةةدولةةةةيةةةة  

 واإلعالم.

  

 

  

  

  

 

 وقاعات المسارب عدد .0

 في الم هزة النشاط

 .ال امع 

 مستوى عن ال لب  رضا .2

 لألنش   الت تي  البنى

الالمنه ي  وخدمات البيئ  

 .ال امعي 

 الةة ةةلةةبةة  عةةدد نسةةةةةبةة  .2

 بةةاألنشةةةة ةة  المنخرطين

 .الالمنه ي 

بنةةاء  كمةةال  ت اسةةةة

تشةةة يل مسةةةرب و

 فرع دورا.

التصةةةةميم وإعةةداد و ةةائق  .0

 .الع اءات

 .حمل  لت نيد التموي  .2

 .ال صول على تموي  .2

 .طرب الع اءات .4

 .الع اءاتترسي   .2

 .التنفي  .3

 .االفتتاباستالم المشروع و .2

وحدة 

الهندسة 

 واإلنشاءات

  مةةةة ةةةةلةةةةس

 األمناء

   رئةةةةاسةةةةةةة

 ال امع 

 الةةةةةةفةةةةةةرع 

 المعني.

  الةةةةةدائةةةةةرة

 المالي 

  دائةةةةةةةةةةةةرة

الةةةةعةةةةالقةةةةات 

والةةةةدولةةةةيةةةة  

 واإلعالم.

 

من 

1/2122 

إلى 

8/2122  

 

 

 

 

 

أل  211  

  

  

  

  

  

 

زيادة المساح  المخصص   .0

 في لألنش   الالمنه ي  

 .ال امع 

 مستوى عن ال لب  رضا .2

 لألنش   الت تي  البنى

الالمنه ي  وخدمات البيئ  

 .ال امعي 

 الةة ةةلةةبةة  عةةدد نسةةةةةبةة  .2

 بةةاألنشةةةة ةة  المنخرطين

 .الالمنه ي 

بنةةاء  كمةةال  ت اسةةةة

الخارجي مسةةةرب ال

 في فرع نابلس.

التصةةةةميم وإعةةداد و ةةائق  .0

 .الع اءات

 .حمل  لت نيد التموي  .2

 .ال صول على تموي  .2

 .طرب الع اءات .4

 .ترسي  الع اءات .2

 .التنفي  .3

 .االفتتاباستالم المشروع و .2

وحدة 

الهندسة 

 واإلنشاءات

  مةةةة ةةةةلةةةةس

 األمناء

   رئةةةةاسةةةةةةة

 ال امع 

 الةةةةةةفةةةةةةرع 

 المعني.

  الةةةةةدائةةةةةرة

 .المالي 

  دائةةةةةةةةةةةةرة

الةةةةعةةةةالقةةةةات 

من 

1/2122 

إلى 

8/2122 

 

 

 

أل  211  
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 الهدف الفرعي
االستراتيجية 

 التنفيذية
 اإلجراءات التنفيذية المشاريع والبرامج المؤشر المستهدف

الجهة 

 الرئيسة

الجهات 

 الشريكة

مدة 

 التنفيذ

الميزانية 

التقديرية 

JOD 

والةةةةدولةةةةيةةةة  

 واإلعالم.

 

 المخصص  المساح  . زيادة0

 في  الالمنه ي  لألنش  

 .ال امع 

 مستوى عن ال لب  رضا .2

 لألنش   الت تي  البنى

الالمنه ي  وخدمات البيئ  

 .ال امعي 

 الةة ةةلةةبةة  عةةدد نسةةةةةبةة  .2

 بةةاألنشةةةة ةة  المنخرطين

 .الالمنه ي 

قععاعععات  3تجهيز 

 بنية الجديدة.ألفي ا

عداد و ائق  .0 التصةةةةميم وإ

 .الع اءات

 .حمل  لت نيد التموي  .2

 .على تموي ال صول  .2

 .طرب الع اءات .4

 .ترسي  الع اءات .2

 .التنفي  .2

اسةةةةةةتةةالم الةةمشةةةةةةروع  .8

 .االفتتابو

 

 

 

 

إدارة 

الشؤون 

اإلدارية 

 والمالية

   رئةةةةاسةةةةةةة

 ال امع 

 المعني الفرع 

 ICTC 

من 

1/2122 

إلى 

8/2122 

أل  011  

)جزء من 

التكالي  

ضمن 

موازن  

مشاريع 

  األبني (

  

  

  

  

5. 

تسععععريع عملية 

اسععععععتععكععمععال 

 الععععمععععراحععععل

قيععة من  ب ت م ل ا

خعععطعععة إحعععالل 

األبعععععنعععععيعععععة 

المملوكععة بععدال  

مععن األبععنععيععة 

 المستأجرة.

 

مععععن  622%

نيععة ب الفروع  أ

كععععة لععععومععععمعععع

لجععامعععة مع  ل

نهععايععة الخطععة 

 .الثالثية

ح  )أو معدل  .0 يادة مسةةةةا ز

المسةةاح /طالل من األبني  

 سنويا . ملوك الم

  كلوزيادة عدد األبني  المم .2

 سنويا .

 عدد القاعات الدراسي . .2

 مسةةتوى عن ال لب  رضةةا .4

 لألنشةةةة ةة  الت تيةة  البنى

ي  وخدمات البيئ   الالمنه 

 .ال امعي 

   

اسععععتكمععال أعمععال 

العععععظععم لععلععمععبععنععى 

وأعمععال األكععاديمي 

الععتشععععععطععيععبععات  

واألعمال الخارجية 

فرع لكامل مشروع 

بمسععععععاحععة جنين 

 .0م63322

الةةعةةام  اإلطةةارتةة ةةديةةد  .0

ألولةةةويةةةات الةةةبةةةنةةةاء 

 .والتش يل

عداد المخ  ات وو اع  .2 إ

 .المشاريع

 ت نيد التموي  الالزم . .2

 طرب الع اءات .4

 ترسي  المشاريع .2

 التنفي  .3

 اسةةةةةةتةةالم الةةمشةةةةةةروع .2

 واالفتتاب.

وحدة 

الهندسة 

 واإلنشاءات

  مةةةة ةةةةلةةةةس

 .األمناء

   رئةةةةاسةةةةةةة

 .ال امع 

 المعني الفرع 

  إدارة

الشةةةةةةةةةةةة و  

اإلداريةةةةةةةةةةةة  

 المالي .و

 

 

 

 

من 

1/2122 

إلى 

8/2122  

 

مليو  2  

)في حال 

توفر 

  التموي (

  

   

  

 

 معدل أو) مساح  زيادة.0

 األبني  من طالل/المساح 

 .سنويا   المملوك 

اسععععتكمععال أعمععال 

التشعععطيبات للجزء 

المتبقي من المبنى 

األكاديمي واألعمال 

الةةعةةام  اإلطةةارتةة ةةديةةد  .0

 .ألولويات البناء والتش يل

إعةةداد المخ  ةةات وو ةةاع  .2

 .المشاريع

وحدة 

الهندسة 

 واإلنشاءات

  مةةةة ةةةةلةةةةس

 .األمناء

   رئةةةةاسةةةةةةة

 .ال امع 

من 

1/2122 

إلى 

8/2122  

مليون 6.3  
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 الهدف الفرعي
االستراتيجية 

 التنفيذية
 اإلجراءات التنفيذية المشاريع والبرامج المؤشر المستهدف

الجهة 

 الرئيسة

الجهات 

 الشريكة

مدة 

 التنفيذ

الميزانية 

التقديرية 

JOD 

 المملوك  األبني  عدد زيادة.2

 .سنويا  

 .الدراسي  القاعات عدد.2

 مسةةةتوى عن ال لب  رضةةةا.4

لبنى  لألنشةةةة ةة  الت تيةة  ا

ئ   مات البي خد ي  و الالمنه 

 .ال امعي 

الععععخععععارجععععيععععة 

حات لفرع  والسعععععا

 رام هللا والبيرة.

 ت نيد التموي  الالزم . .2

 .طرب الع اءات .4

 .ترسي  المشاريع .2

 .التنفي  .3

 واالفتتاب. المشروعاستالم  .2

 

 المعني الفرع 

  إدارة

الشةةةةةةةةةةةة و  

واإلداريةةةةةةةةةة  

 المالي .و

 

 

 

 

 معدل أو) مساح  زيادة.0

 األبني  من طالل/المساح 

 .سنويا   المملوك 

 المملوك  األبني  عدد زيادة.2

 .سنويا  

 .الدراسي  القاعات عدد.2

 مسةةةتوى عن ال لب  رضةةةا .4

لبنى  لألنشةةةة ةة  الت تيةة  ا

ئ   مات البي خد ي  و الالمنه 

 .ال امعي 

اسععععتكمععال أعمععال 

الععتشععععععطععيععبععات 

واألعمال الخارجية 

واألسععععععععععععععععوار 

والسعععععععععاحععععععات 

لععمشععععععروع فععرع 

 طولكرم.

الةةعةةام  اإلطةةارتةة ةةديةةد  .0

ألولةةةويةةةات الةةةبةةةنةةةاء 

 .والتش يل

عداد المخ  ات وو اع  .2 إ

 .المشاريع

 ت نيد التموي  الالزم . .2

 .طرب الع اءات .4

 .ترسي  المشاريع .2

 .التنفي  .3

 اسةةةةةةتةةالم الةةمشةةةةةةروع .2

 واالفتتاب.

وحدة 

الهندسة 

 واإلنشاءات

  مةةةة ةةةةلةةةةس

 .األمناء

   رئةةةةاسةةةةةةة

 .ال امع 

 المعني الفرع 

  إدارة

الشةةةةةةةةةةةة و  

اإلداريةةةةةةةةةةةة  

 المالي .و

 

 

 

 

 

 

من 

1/2122 

إلى 

8/2122  

مليون 3  
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 الهدف الفرعي
االستراتيجية 

 التنفيذية
 اإلجراءات التنفيذية المشاريع والبرامج المؤشر المستهدف

الجهة 

 الرئيسة

الجهات 

 الشريكة

مدة 

 التنفيذ

الميزانية 

التقديرية 

JOD 

 معدل أو) مساح  زيادة .0

 األبني  من طالل/المساح 

 .سنويا   المملوك 

 المملوك  األبني  عدد زيادة .2

 .سنويا  

 .الدراسي  القاعات عدد .2

 مسةةةتوى عن ال لب  رضةةةا .4

لبنى  لألنشةةةة ةة  الت تيةة  ا

ئ   مات البي خد ي  و الالمنه 

 .ال امعي 

مال  أعمعال اسععععتك

 الععتشععععععطععيععبععات

 الخارجية واألعمال

 واألسععععععععععععععععوار

 والسعععععععععاحععععععات

 فععرع لععمشععععععروع

 .دورا

الةةعةةام  اإلطةةارتةة ةةديةةد  .0

ألولةةةويةةةات الةةةبةةةنةةةاء 

 .والتش يل

عداد المخ  ات وو اع  .2 إ

 .المشاريع

 ت نيد التموي  الالزم . .2

 .طرب الع اءات .4

 .ترسي  المشاريع .2

 .التنفي  .3

 اسةةةةةةتةةالم الةةمشةةةةةةروع .2

 واالفتتاب.

وحدة 

الهندسة 

 واإلنشاءات

  مةةةة ةةةةلةةةةس

 .األمناء

   رئةةةةاسةةةةةةة

 .ال امع 

 المعني الفرع 

  إدارة

الشةةةةةةةةةةةة و  

اإلداريةةةةةةةةةةةة  

 المالي .و

 

 

 

 

من 

1/2122 

إلى 

8/2122  

مليون 0.3  

 معدل أو) مساح  زيادة.0

 األبني  من طالل/المساح 

 .سنويا   المملوك 

 المملوك  األبني  عدد زيادة.2

 .سنويا  

 .الدراسي  القاعات عدد.2

 مسةةةتوى عن ال لب  رضةةةا .4

لبنى  لألنشةةةة ةة  الت تيةة  ا

ئ   مات البي خد ي  و الالمنه 

 .ال امعي 

مال  أعمعال اسععععتك

 الععتشععععععطععيععبععات

 الخارجية واألعمال

 واألسععععععععععععععععوار

 والسعععععععععاحععععععات

 فععرع لععمشععععععروع

 طوباس

الةةعةةام  اإلطةةارتةة ةةديةةد  .0

ألولةةةويةةةات الةةةبةةةنةةةاء 

 .والتش يل

عداد المخ  ات وو اع  .2 إ

 .المشاريع

 ت نيد التموي  الالزم . .2

 .طرب الع اءات .4

 .ترسي  المشاريع .2

 .التنفي  .3

 اسةةةةةةتةةالم الةةمشةةةةةةروع .2

 واالفتتاب.

 

 

 

 

وحدة 

الهندسة 

 واإلنشاءات

  مةةةة ةةةةلةةةةس

 .األمناء

   رئةةةةاسةةةةةةة

 .ال امع 

 المعني الفرع 

  إدارة

الشةةةةةةةةةةةة و  

اإلداريةةةةةةةةةةةة  

 المالي .و

 

 

 

 

 

 

من 

1/2122 

إلى 

8/2122  

مليون 0  

 معدل أو) مساح  زيادة .0

 األبني  من طالل/المساح 

 .سنويا   المملوك 

 المملوك  األبني  عدد زيادة .2

 .سنويا  

مال  أعمعال اسععععتك

 الععتشععععععطععيععبععات

 الخارجية واألعمال

 واألسععععععععععععععععوار

الةةعةةام  اإلطةةارتةة ةةديةةد  .0

ألولةةةويةةةات الةةةبةةةنةةةاء 

 .والتش يل

عداد المخ  ات وو اع  .2 إ

 .المشاريع

وحدة 

الهندسة 

 واإلنشاءات

  مةةةة ةةةةلةةةةس

 .األمناء

   رئةةةةاسةةةةةةة

 .ال امع 

من 

1/2122 

إلى 

8/2122  

مليون 3.3  
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 الهدف الفرعي
االستراتيجية 

 التنفيذية
 اإلجراءات التنفيذية المشاريع والبرامج المؤشر المستهدف

الجهة 

 الرئيسة

الجهات 

 الشريكة

مدة 

 التنفيذ

الميزانية 

التقديرية 

JOD 

 .الدراسي  القاعات عدد .2

 مسةةةتوى عن ال لب  رضةةةا .4

لبنى  لألنشةةةة ةة  الت تيةة  ا

ئ   مات البي خد ي  و الالمنه 

 .ال امعي 

 والسعععععععععاحععععععات

 يطا. فرع لمشروع

 ت نيد التموي  الالزم . .2

 .الع اءاتطرب  .4

 .ترسي  المشاريع .2

 .التنفي  .3

 اسةةةةةةتةةالم الةةمشةةةةةةروع .2

 واالفتتاب.

 المعني الفرع 

  إدارة

الشةةةةةةةةةةةة و  

اإلداريةةةةةةةةةةةة  

 المالي .و

 

 

 

 

 

 معدل أو) مساح  زيادة .0

 األبني  من طالل/المساح 

 .سنويا   المملوك 

 المملوك  األبني  عدد زيادة .2

 .سنويا  

 .الدراسي  القاعات عدد .2

 مسةةةتوى عن ال لب  رضةةةا .4

لبنى  لألنشةةةة ةة  الت تيةة  ا

ئ   مات البي خد ي  و الالمنه 

 .ال امعي 

أعععمعععال الععععععظعععم 

والتشعععطيب للمبنى 

بععاإلضععععععافععة الى 

ية  خارج مال ال األع

 لفرع أريحا.

الةةعةةام  اإلطةةارتةة ةةديةةد  .0

 .ألولويات البناء والتش يل

 إعداد مقترب. .2

إعةةداد المخ  ةةات وو ةةاع  .2

 .المشاريع

 ت نيد التموي  الالزم . .4

 .طرب الع اءات .2

 .ترسي  المشاريع .3

 .التنفي  .2

 واالفتتاب. استالم المشروع .8

 

وحدة 

الهندسة 

 واإلنشاءات

  مةةةة ةةةةلةةةةس

 .األمناء

   رئةةةةاسةةةةةةة

 .ال امع 

 المعني الفرع 

  إدارة

الشةةةةةةةةةةةة و  

اإلداريةةةةةةةةةةةة  

 المالي .و

 

 

 

 

 

 

من 

1/2122 

إلى 

8/2122  

مليون 0.3  
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 الهدف الفرعي
االستراتيجية 

 التنفيذية
 اإلجراءات التنفيذية المشاريع والبرامج المؤشر المستهدف

الجهة 

 الرئيسة

الجهات 

 الشريكة

مدة 

 التنفيذ

الميزانية 

التقديرية 

JOD 

رضةةةةةا ال لبةة  عن مسةةةةتوى 

 خدمات البيئ  ال امع .

تععركععيععب مععظععالت 

خارجية لمبنى فرع 

 الخليل.

 إعداد مقترب. .0

عداد المخ  ات وو اع  .2 إ

 .المشاريع

 ت نيد التموي  الالزم . .2

 .طرب الع اءات .4

 .ترسي  المشاريع .2

 .التنفي  .3

 .استالم المشروع .2

وحدة 

الهندسة 

 واإلنشاءات

   رئةةةةاسةةةةةةة

 .ال امع 

 المعني الفرع 

  إدارة

 الشةة و  المالي 

 .واإلداري 

 

من 

1/2122 

إلى 

8/2122 
ألف 52  

 المخصص  المساح  زيادة .0

 في  الالمنه ي  لألنش  

 .ال امع 

 مستوى عن ال لب  رضا .2

 لألنش   الت تي  البنى

الالمنه ي  وخدمات البيئ  

 .ال امعي 

 الةة ةةلةةبةة  عةةدد نسةةةةةبةة  .2

 بةةاألنشةةةة ةة  المنخرطين

 .الالمنه ي 

أعععمععال تععبععلععيععط 

المععدرج الخععارجي 

والعمعظعالت لعفعرع 

 قلقيلية.

 .مقترب إعداد .0

 وو اع المخ  ات إعداد .2

 .المشاريع

 . الالزم التموي  ت نيد .2

 الع اءات. طرب .4

 المشاريع. ترسي  .2

 التنفي . .3

 المشروع. استالم .2

وحدة 

الهندسة 

 واإلنشاءات

   رئةةةةاسةةةةةةة

 .ال امع 

 المعني الفرع 

  إدارة

الشةةةةةةةةةةةة و  

اإلداريةةةةةةةةةةةة  

 المالي .و

 

 

 

من 

1/2122 

إلى 

8/2122 

ألف 632  
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 الهدف االستراتيجي السادس

تعزيز تطبيق مبدأ الحوكمة الجامعية وممارسات إدارة الجودة والتميز لجميع العمليات األكاديمية واإلدارية على المستويات كافة 
 .في الجامعة

 الجهات الرئيسة المسؤولة عن التنفيذ

 دائرة التخطيط والجودة 

 والدولية واإلعالممكتب مساعد رئيل الجامعة للعالقات العامة 

 دائرة الموارد البشرية

 والمالية. إدارة الشؤون اإلدارية

 الجهات الشريكة في تنفيذ الهدف

 الجودةالتخطيط ودائرة  ICTCمركز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 دائرة العالقات العامة والدولية واإلعالم إدارة الشؤون المالية

 دائرة الموارد البشرية دائرة العالقات العامة

 عمادات الكليات الفروع

 عمادة شؤون الطلبة الوحدات المعنية

 مجلل األمناء* والمالية إدارة الشؤون اإلدارية

 مجلل الطلبة القطري إدارة الشؤون األكاديمية

 مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع دائرة العالقات العامة والدولية واإلعالم

 نقابة العاملين القبول والتسجيل واالمتحاناتعمادة 

 * ي تي إدرا  م لس األمناء ك ه  شريك   نا كو  ت بيق ال وكم  في صلل مهامه.
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لى ع الهدف االستراتيجي السادس: تعزيز تطبيق مبدأ الحوكمة الجامعية وممارسات إدارة الجودة والتميز لجميع العمليات األكاديمية واإلدارية
 .المستويات كافة في الجامعة

 الهدف الفرعي
االستراتيجية 

 التنفيذية
 المؤشر المستهدف

المشاريع 

 والبرامج
 اإلجراءات التنفيذية

الجهة 

 الرئيسة
 مدة التنفيذ الجهات الشريكة

الميزانية 

التقديرية 

JOD 

6 

سععععتكمعععال ا

تععرسععععععيععخ 

أنععععظععععمععععة 

العععععجعععععودة 

 والتميز.

عععتععمععاد نععمععوتج ا

تميز معتمععد مععدعم 

قيععاس  ير  ي معععا ب

مرجعيععة لقيععاس 

مدى التقدم الفعلي 

على صعععيد تطبيق 

معععايير الجودة في 

 الجامعة.

وجود نموذ  تميز  .0

 معتمد لل امع .

لى  .2 ع ل صةةةةول  ا

هةةادة تةةمةةيةةز شةةةة

لل ةامعةة  من  يئةة  

خالل  مختصةةةةةة 

نوات  ثالث سةةةة ل ا

 القادم .

ر الت سةةةن المسةةةتم .2

صورة العام   في ال

لةةلةة ةةامةةعةة  وفةةق 

ست العات الرأي ا

المهنيةة   والتقةةارير

 ذات الصل .

 

تصعععععععمعععيعععم 

واعععععتععععمععععاد 

ميز  ت موتج  ن

 معتمد

ختص  .0 م يق  فر كيةة   تشةةةة

للمفةةاضةةةةلةة  بين النمةةاذ  

 وتصميم النموذ  المالئم.

ت ةةديةةد احتيةةاجةةات فريق  .2

 العم  التدريبي .

عايير  .2 يد األسةةةةس والم ت د

 األساسي  للنموذ .

ماد من  .4 قديم النموذ  لالعت ت

 رئاس  ال امع .

 اعتماد النموذ . .2

 

 دائرة 

التخطيط 

 الجودةو

 عمادة الكليات. 

   إدارة الشةةةة و

 .كاديمي األ

   إدارة الشةةةة و

 .والمالي  اإلداري 

 

 

 

 

 1/2122من 

8/2122إلى   

 

 

 

 

 

 

ضمن 

  الموازن 

 

  

  

  

  

  

  %622إنعععجعععاز  

من عمليات التقويم 

 العععذاتعععي ععععلعععى

مسععععتوى الكليععات 

والتخصععععصعععععات 

وفعععععق  دوريعععععا  

المعععايير المهنيععة 

واألكعععاديععععمعععيععععة 

 الخاصة بها.

عةةةةدد البةةةةرامج  .0

ت صةةةةةةةاوالتخص

التةةةةةي خضةةةةةعت 

 للتقويم ال اتي.

عةةةةدد البةةةةرامج  .2

والتخصصةةةةةةةات 

التةةةةةي حصةةةةةلت 

علةةةةةةى شةةةةةةهادة 

 فةةةةةةي) ال ةةةةةةودة

ضةةةةةوء نمةةةةةوذ  

التميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةز 

 .المعتمد(

طبيق نظععام  ت

مععحععوسععععععب 

للتقييم الععذاتي 

لعععلعععكعععلعععيعععات 

 والتخصصات.

تشةةةةكي  فريق عم  إلدارة   .0

 برنامج التقييم ال اتي.

ت ديد االحتياجات التدريبي   .2

 لفرع العم .

ت ةةديةةد األولويةةات للكليةةات  .2

 والبرامج.

ت ةةديةةد األدلةة  والمعةةايير  .4

ي   ك  كل قاييس ل ك والم  ول

 تخصص مستهدف.

ك   .2 ي  ل ي  وضةةةةع خ   تنف

 كلي .

إعداد التقرير النهائي لعملي   .3

 التقييم.

 دائرة

التخطيط 

 الجودةو

 عمادة الكليات 

   إدارة الشةةةة و

 األكاديمي .

 

 

 

 1/2122من 

8/2122إلى   

 

 

 

 

 

 

 

ضمن 

 الموازن  
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 الهدف الفرعي
االستراتيجية 

 التنفيذية
 المؤشر المستهدف

المشاريع 

 والبرامج
 اإلجراءات التنفيذية

الجهة 

 الرئيسة
 مدة التنفيذ الجهات الشريكة

الميزانية 

التقديرية 

JOD 

لبةةةةرامج عةةةةدد ا .2

والتخصصةةةةةةةات 

التةةةةةي حصةةةةةلت 

عتمةةةةةةاد علةةةةةةى ا

واعتةةةةةةةةةةةةةةراف 

م سسةةةةةةةةةةةةةةات 

 مهني  مختص .

عةةةةةدد تقةةةةةارير  .4

الكليةةةةةات التةةةةةي 

تتضةةةمن مقارنةةة  

جةةةةودة بمسةةةةتوى 

برنام هةةةةةةةةةةةةةةةا 

وتخصصةةةةةةةةةاتها 

بال امعةةةةةةةةةةةةةات 

 األخرى.

وضةةع خ   عالجي  لتالفي  .2

نقاط الضةةةع  التي يبرز ا 

 التقييم.

اعتمةةاد  التقرير والخ ةة   .8

 العالجي .

تةةقةةديةةم طةةلةةل االعةةتةةمةةاد  .1

سات  س واالعتراف من الم 

 المهني  ذات الصل .

 

ت سةةةةين موقةةةةع 

ال امعةةةةةةةةةةةةةةة  

 ضةةةةةةةةةةةةةةةةةةمن

تصةةةةةةةةةةةةةةةني  

ال امعةةةةةةةةةةةةات 

العربيةةةةةةةةةةةةةةةة  

والعالميةةةةةةةةةةةةة  

خةةةةالل الةةةةثالث 

سةةةةةةةةةةةةةةةةنوات 

 القادم .
 

 

تةرتةيةةل مةكةةانةة   .0

تائج  ع  في ن ال ام

صني  ال امعات  ت

 العالمي .العربي  و

وجةةةةود تقةةةةارير  .2

لتقةةةةةةةةويم األداء 

العةةةام لمختلةةة  

الق اعةةةات فةةةي 

ال امعةةةة ، بمةةةةا 

يتوافةةةةةةق مةةةةةةع 

تعزيةةةز م ةةةاور 

التصةةةةةةةةةةةةني  

العربيةةةةةةةةةةةةةةة  

 العالمي .و

اعتماد نموتج 

 عربيتصنيف 

دولعععععععععععي أو

لععلععجععامعععععات 

معععععععدععععععععم 

بععالععمعععععايععيععر 

والعععععععالمعععات 

الععمععرجعععععيععة 

سعيا  للحصول 

على تصعععنيف 

العععععععععربععععي 

 دولي.وال

 

 تشكي  فريق عم . .0

التصةةةةني  ت ةةديةةد معةةايير  .2

ييم  ق ت في  تخةةدمةة   لمسةةةة ا

 ال امعات.

ت ديد مسةةةةتوى ت بيق      .2

 المعايير في ال امع .

يد م االت الت سةةةةين  .4 ت د

 الم لوب التركيز عليها.

وضةةةع خ   لت سةةةين      .2

 الم االت.

قديم تقرير حول مسةةةةتوى  .3 ت

 اإلن از.

 دائرة

التخطيط 

 الجودة و

   إدارة الشةةةة و

 .األكاديمي 

   إدارة الشةةةة و

 .والمالي  اإلداري 

 

 
 1/2122من 

8/2122إلى   

 

 

 

 

ضمن 

 الموازن 
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 الهدف الفرعي
االستراتيجية 

 التنفيذية
 المؤشر المستهدف

المشاريع 

 والبرامج
 اإلجراءات التنفيذية

الجهة 

 الرئيسة
 مدة التنفيذ الجهات الشريكة

الميزانية 

التقديرية 

JOD 

 %622اجععتععيععاز 

الكوادر القيععاديععة 

لعععبعععرامعععج بعععنعععاء 

القععدرات القيععاديععة 

في التخطيط وإدارة 

موارد المععاليععة  ل ا

 وتحديد األولويات.

عدد الكوادر القيادي   .0

الةة يةن خضةةةةةعةةوا 

لةةةبةةةرامةةةج بةةةنةةةاء 

القةةدرات القيةةاديةة  

 سنويا .

مج  .2 برا بنةةاء عةةدد 

القةةدرات القيةةاديةة  

 التي عقدت سنويا .

مج بنةةاء  .2 برا عةةدد 

القةةدرات القيةةاديةة  

تي  ل جيةة  ا لخةةار ا

شةةاركت بها كوادر 

 ال امع  سنويا .

عقععد دورتين 

سععععنويععا  في 

ناء القعدرات  ب

القيععاديععة في 

الععتععخععطععيععط  

وإدارة 

الععععععمععععععوارد 

 المالية. 

 وضع خ   التدريل. .0

 ت ديد ال اقم التدريبي. .2

 يبي .تصميم المادة التدر .2

 عقد الدورة التدريبي . .4

 تقييم الدورة التدريبي . .2

دائرة 

الموارد 

 البشرية

  يم ل ع ت ل كز ا مر

 المستمر.

 تخ يط ل ئرة ا  دا

 .وال ودة

   إدارة الشةةةة و

 المالي .اإلداري  و

 

 

 1/2122من 

8/2122إلى   

 

 

 

 

 12000 

  

  

  

  

إن ةةةةةةةةةةةةةةةةةةاز 

مةةةةةةةةةن  011%

مراجعةةةةةةةةةةةةةة  

 سةةةةةةةةةةةةتكمالوا

ب اقةةةةةةةةةةةةةةةات 

الوصةةةةةةةةةةةةةة  

الةةةةةةةةةةةةةةوظيفي 

  .للوظائ 
 

إصةةةةةةدار دليةة   .0

لةةةةلةةةةوصةةةةةةة  

 الوظيفي.

نسةةةةةةبةةة  عةةةدد  .2

الةةةةةوظةةةةةائةةةةة  

المشمول  في دلي  

الةةتةةوصةةةةةةيةة  

 الوظيفي.

كمععال     ت اسععععع

بععععطععععاقععععات 

العععوصعععععععف 

 الوظيفي

 تشكي  فريق عم  .0

 إجراء ت لي  وظيفي. .2

حصةةةةر الوظةةائ  التي ال  .2

 يوجد  لها وص  وظيفي.

حصر الوظائ  التي ي تا   .4

وصةةةفها الوظيفي لمراجع  

 وت وير.

  إعةةداد ب ةةاقةةات الوصةةةة .2

 الوظيفي.

إعداد دلي  شةةام  للوصةة   .3

 الوظيفي.

 اعتماد الدلي . .2

دائرة 

الموارد 

 البشرية

  ئرة تخ يط دا ل ا

 ال ودةو

  الوحدات المعني 

 

 

 

 

 

 

 

 1/2122من 

8/2122إلى   

 

 

 

 

 

 

 

ضمن 

موازن  

 ال امع  

  

  

  

  

  

  

ن ةةةةةةةةةةةةةةةةةاز إ

مةةةةةةةةةن  011%

الفعاليةةةةةةةةةةةةةات 

التدريبيةةةةةةةةةةةةة  

الةةةةةواردة فةةةةةي 

 طخ ةةةةةةةةةةةةةةةةة

 يلدرالتةةةةةةةةةةةةةة

وجود خ   تدريبي   .0

 سنويا .

عةةدد الةةمةةوظةةفةةيةةن  .2

الةة يةن خضةةةةةعةةوا 

للتةةدريةةل بموجةةل 

 الخ  .

غير في  .2 ت ل معةةدل ا

مسةةةةةةةتةةةوى أداء 

عععقععد دورات 

 تعععدريعععبعععيعععة

لععععطععععواقععععم 

 العععجعععامعععععععة

اإلداريعععععععععععة 

والفنيععة وفق 

خعععععطعععععة الععععع

 ت ديد االحتياجات التدريبي . .0

 تعين ال اقم الفني للتدريل. .2

 التدريبي . إعداد المواد .2

 إعداد البرنامج التدريبي. .4

 .التدريبيتنفي  البرنامج  .2

مج  .3 برنةةا ل ئج ا نتةةا يم  ي ق ت

 التدريبي.

دائرة 

الموارد 

 البشرية

  يم ل ع ت ل كز ا مر

 المستمر.

 تخ يط ل ئرة ا  دا

 وال ودة.

 

 

 

 1/2122من 

8/2122إلى   

 

 

 

 

 

02111  
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 الهدف الفرعي
االستراتيجية 

 التنفيذية
 المؤشر المستهدف

المشاريع 

 والبرامج
 اإلجراءات التنفيذية

الجهة 

 الرئيسة
 مدة التنفيذ الجهات الشريكة

الميزانية 

التقديرية 

JOD 

السةةةةةةةةةةةةةةةنوي  

قائمةةةةة  علةةةةةى ال

أسةةةةةاس نتةةةةةائج 

ت ليةةةةةةةةةةةةةةةةة  

حتياجةةةةةةةةةات اال

 وتقويم األداء.

 

عد إن از  عاملين ب ال

الخ ةة  التةةدريبيةة  

 السنوي .

عةةةدد مةةة ةةةاالت  .4

الةةتةةدريةةل الةةتةةي 

ملتهةةا الخ ةة   شةةةة

 التدريبي .

سب  عدد  .2  الفعالياتن

التةةدريبيةة  المن زة 

خ ةة   ل حسةةةةةةل ا

 التدريبي .

 تععدريععبععيععةالعع

 المعتمدة.

إن ةةةةةةةةةةةةةةةةةةاز 

 مةةةةةةةةةن  011%

األرشةةةةةةةةةةةةةةف  

كترونيةةةةةةةةةة  إللا

لو ةةةةةةةةةةةةةةةةةائق 

 .العاملين

ب  اإلن ا .0 ز نسةةةة

من األرشةةةةفةة   

كةةتةةرونةةيةة  اإللةة

 العاملين.لو ائق 

األرشعععععععفعععة 

نيععة  ترو ك ل اإل

لععععوثععععائععععق 

 .العاملين

 تشكي  فريق عم . .0

إعةةداد دراسةةةةة  ووضةةةةع  .2

مج  برا ل يو ةةات  ينةةار سةةةة

 األرشف  اإللكتروني .

 تصميم البرنامج. .2

 ت بيق البرنامج. .4

تقييم البرنةةامج بعةةد الفترة  .2

 الت ريبي .

دائرة 

الموارد 

 البشرية

 ICTC 

 

 

 1/2122من 

8/2122إلى   

 

 

 

ضمن  

موازن  

 ال امع 

 

  

  

  

ضةةةةةةةةةةةةةةةةةبط 

011% 

اإلحتياجةةةةةةةةةات 

الوظيفيةةةةةةةةةةةةة  

القائمةةةةة  علةةةةةى 

نتةةةةةائج أسةةةةةاس 

دراسةةةةةةةةةةةةةةةة  

اإلحتياجةةةةةةةةةات 

الت ليةةةةةةةةةةةةة  و

 الوظيفي.

 

جود  .0 ه يةة  و ن م

واضةةة   للت لي  

الوظيفي وتقةةدير 

االحةةةتةةةيةةةاجةةةات 

 الوظيفي .

ه يةة   .2 ن م جود  و

واضةةةة   لت لي  

األداء العام للكادر 

 األكةةةةاديةةةةمةةةةي

 .واإلداري

وجةةود تةةقةةريةةر  .2

تفصةةةيلي سةةةنوي 

ألداء ابنتائج تقييم 

وتةةةة ةةةةلةةةةيةةةة  

إصةةدار تقرير 

سةةةةةةةةنةةةةةوي 

ئج تفصيلي بنتا

األداء تةةقةةيةةيةةم 

وتةةة ةةةلةةةيةةة  

االحتيةةاجةةات 

  .الوظيفي

 تشكي  فريق عم . .0

تصةةةةميم منه ي  واضةةةة    .2

 ألعداد  التقرير.

عايير والم االت  .2 يد الم ت د

ن ةةاقةةات  الضةةةةروريةة  و

ضروري التركيز  الت لي  ال

 عليها.

إنشاء قاعدة بيانات متسلسل   .4

لمع يةةات نتةةائج التقييم مع 

  لي  واض   لتدفق البيانات.

 إصدار التقرير. .2

دائرة 

الموارد 

 البشرية

  الةةةةةةوحةةةةةةدات

 المعني .

  ئرة تخ يط دا ل ا

 .ال ودةو

 
 مستمر

 

 

 

 

ضمن 

موازن  

 ال امع 
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 الهدف الفرعي
االستراتيجية 

 التنفيذية
 المؤشر المستهدف

المشاريع 

 والبرامج
 اإلجراءات التنفيذية

الجهة 

 الرئيسة
 مدة التنفيذ الجهات الشريكة

الميزانية 

التقديرية 

JOD 

االحةةةتةةةيةةةاجةةةات 

  .الوظيفي

إن ةةةةةةةةةةةةةةةةةةاز 

مةةةةةةةةةن   011%

جةةةةةةةةةةةةةراءات إ

العمةةةة   لكافةةةة  

ق اعةةةات عمةةة  

 ال امع .

 

نسةةةةةةبةةة  عةةةدد  .0

إجراءات العمةة  

 المن زة .

إصةةةةةةدار دليةة   .2

 إجراءات العم .

إصععععدار دليل 

إجعععععععععراءات 

 العمل.

حصةةةر المهام الرئيسةةة  في  .0

 ق اعات العم .

حصةةر المهام الرئيسةة  التي  .2

عداد إجراءات عم   لم يتم إ

 .اله

 تشكي  فرع عم . .2

 إعداد المسودات. .4

اسةةةةةتةةكةةمةةال  اعةةتةةمةةاد   .2

 اإلجراءات.

إصةةةةةةدار دليةة  إجراءات  .3

 العم .

 تعميم الدلي . .2

دائرة 

التخطيط 

 الجودةو

  الةةةةةةوحةةةةةةدات

 المعني .

 

 

 

 

 1/2122من 

8/2122إلى   

 

 

 

 

2100 

 

 

 

 

عةةةدد إجةةةراءات  .0

العمةة  للعمليةةات 

التي تم حوسةةبتها 

إلى عدد العمليات 

 المن زة.

م شةةةةرات دقةة   .2

تابع  وااللتزام  الم

 بالت بيق.

حعععوسعععععععبعععة 

إجعععععععععراءات 

العععععععععععمعععععل 

لععلعععععمععلععيععات 

في  جزة  ن م ل ا

إجراءات دليل 

 العمل.

تشةةةةكيةة  فريق عمةة   .0

 متخصص.

وضع خ   عم  ت دد  .2

 األولويات.

وضةةع مقترب تصةةميم  .2

 للنةام.

بي  .4 ي ت ر ل يق ا ت ب ل ا

 للنةام.

 التنفي . .2

 إطالع النةام. .3

دائرة 

التخطيط 

 الجودةو

 ICTC 

  الوحدات المعني 

 

 1/2122من 

8/2122إلى   

 

7000 
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 الهدف الفرعي
االستراتيجية 

 التنفيذية
 المؤشر المستهدف

المشاريع 

 والبرامج
 اإلجراءات التنفيذية

الجهة 

 الرئيسة
 مدة التنفيذ الجهات الشريكة

الميزانية 

التقديرية 

JOD 

دليةةةةة   ن ةةةةةازإ

شةةةةام  لتو يةةةةق 

وفهرسةةةةةةةةةةةةةة  

يةةةةةةةةةةةةةةق  اوالم

اإلخالقيةةةةةةةةةةةةة  

ال امعيةةةةةةةةةةةةةة  

المعتمةةةةةةةةةةةةةةدة 

والمعمةةةول بهةةةةا 

فةةةةي ال امعةةةة ، 

متضةةةةةةةةةةةةةةةمنا  

التعليمةةةةةةةةةةةةات 

الخاصةةةةةةةةةةةةةة  

للتعةةةاطي معهةةةا 

مةةةةةةةةن قبةةةةةةةة  

الهيئةةةةةةةةةةةةةةةات 

المسةةةة ول  فةةةةي 

 ال امع .

وجةةةود دلةةةيةةة   .0

منشور للموا يق 

األخةةةةالقةةةةيةةةة  

 ال امعي .

إصععععدار دليل 

تععفصععععععيععلععي 

لععلععمععواثععيععق 

األخالقيععة في 

 الجامعة

 تشكي  فريق عم . .0

عايير  .2 يد الم قات ت د والن ا

 التي سيشملها الدلي .

 إعداد الدلي . .2

 اعتماد  الدلي . .4

 اإلصدار والنشر. .2

دائرة 

التخطيط 

 الجودةو

  الةةةةةةوحةةةةةةدات

 المعني .

 1/2122من 

8/2122إلى   

 

 

 

 

2800 

  

  

  

  

0 

تصميم 
نظام 

لمتابعة 
تطبيق 

الحوكمة 
 .الجامعية

 

مةةةةةةةن  011%

بيانةةةةةةةةةةةةةةات 

ق اعةةةةةةةةةةةات 

العمةةةةةةةةةةةةةةة  

الرئيسةةةة  فةةةةي 

 ال امعةةةةةةةةةةةة  

مو قةةةةة  فةةةةةي 

دة بيانةةةات قاعةةة

مركزيةةةة  فةةةةي 

ال امعةةةة  فةةةةي 

طةةةةار خ ةةةة  إ

تنسةةةةةةةةةةةةةيقي  

وجود قاعدة  .0

بيانات مركزي  

 في ال امع .

نسب  عدد  .2

ق اعات العم  

في ال امع  

المشمول  في 

قاعدة البيانات 

 المركزي .

تتضمن  لي   .2

لتبادل وتنسيق 

المعلومات مع 

 الوحدات المعني .

فاعل  وجود  لي   .4

لتبادل المعلومات 

كمععال    ت اسععععع

قاعدة البيانات 

الععمععركععزيعععة 

لععقعععطعععاععععات 

العععععععععععمعععععل 

 الرئيسة.

ن از في حصةةر مسةةتوى اإل .0

 بناء قاعدة البيانات.

ت ديد االحتياجات الم لوب   .2

 الستكمال قاعدة البيانات.

عم  لوضةةح  وضةةع إجراء .2

الةةمةةةراحةةة  واإلجةةةراءات 

 المتعلق  بتدفق البيانات.

مال  قاعدة البيانات   .4 اسةةةةتك

 المركزي .

دائرة 

 التخطيط

 والجودة

  الوحدات المعني 

 

 

 
 1/2122من 

8/2122إلى   

 

 

 

 

2800 
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 الهدف الفرعي
االستراتيجية 

 التنفيذية
 المؤشر المستهدف

المشاريع 

 والبرامج
 اإلجراءات التنفيذية

الجهة 

 الرئيسة
 مدة التنفيذ الجهات الشريكة

الميزانية 

التقديرية 

JOD 

تعاونيةةةة  فةةةةي 

   ا الش  . 

 

بين الوحدات 

المختلف  فيما 

يتعلق بتخصيص 

واستخدامات 

وت وير الموارد 

 المادي .

لتةةةةةةةةةةةةةزام اال

011% 

بمعةةةةةةةةةةةةةايير 

فةةةي ال وكمةةة  

ال امعةةةةةةةةةةةة  

ك حةةةةةةةةةةةةةةةةد 

مت لبةةةةةةةةةةةات 

معةةةةةةةةةةةةةةايير 

 ال ودة.

 

ال امع  مدى التزام  .0

بمعةةايير ال وكمةة  

 ال امعي .

طراف  .2 توى أ مسةةةة

العالقةة   عن مةةدى 

شفافي  والوضوب  ال

 في السياسات.

وجةةود أداة قةةيةةاس  .2

لتزام  توى اال مسةةةة

 بمعايير ال وكم .

نتةةائج تقييم ت بيق  .4

ال ةةامعةة  لمبةةادئ 

م  الرشةةةةيدة  ال وك

بهةةا من  تزام  ل واال

قبةة   يئةةات التقييم 

الةةةةةةخةةةةةةارجةةةةةةي 

 المختص .

 

تصععععميم نظام 

لمتابعة تطبيق 

العععحعععوكعععمعععة 

 الجامعية.

 .تشكي  فريق عم  .0

ايير مع تقييم مسةةتوى ت بيق .2

 ال وكم  ال امعي .

إصدار التوصيات واآلليات  .2

 المقترب تبنيها.

 االعتماد .4

 التقييم الدوري. .2

دائرة 

التخطيط 

 الجودةو

 م لس األمناء 

 العالقةةات  دائرة

والةةدوليةة   العةةامةة 

 اإلعالم.و

   إدارة الشةةةة و

 .المالي اإلداري  و

   إدارة الشةةةة و

 األكاديمي .

   عمةةادة شةةةة و

 .ال لب 

   م لس ال لبةة

 .الق ري

 1/2122من 

8/2122إلى   

 

 

 

 

2800 
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 الهدف الفرعي
االستراتيجية 

 التنفيذية
 المؤشر المستهدف

المشاريع 

 والبرامج
 اإلجراءات التنفيذية

الجهة 

 الرئيسة
 مدة التنفيذ الجهات الشريكة

الميزانية 

التقديرية 

JOD 

ت سةةةةةةةةةةةةةةةين 

مسةةةةةةةةةةةةةةتوى 

العالقةةةةة  بةةةةةين 

المسةةةةةةةةةةتويات 

فةةةةةي  يةةةةة قيادال

ال امعةةةةةةةةةةةةةة  

 والموظفين.

 

مسةةةةتوى رضةةةةا  .0

عن  ين  ف ظ مو ل ا
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